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DŁUGOOKRESOWE ZMIANY WIELKOŚCI
I TENDENCJE ODPŁYWU Z MAŁEJ POGÓRSKO-BESKIDZKIEJ
ZLEWNI POTOKU BYSTRZANKA
LONG-TERM CHANGES IN THE SIZE AND TRENDS OF OUTFLOW
FROM THE SMALL FOOTHILLS-BESKID BYSTRZANKA STREAM CATCHMENT

Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera analizę kierunków zmian wielkości i przebiegu w czasie odpływu rzecznego z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki
(13 km2), na tle opadów atmosferycznych występujących w okresie 45 lat (1971–2015).
Przestawiona analiza rocznych wysokości warstwy wody odpływającej ze zlewni wskazuje na występowanie cykli kilkuletnich okresów wzmożonego odpływu, pomiędzy którymi
występują lata o niskim odpływie. Zaznaczyła się tendencja wzrostowa wielkości i udziału odpływu w letnim półroczu hydrologicznym świadcząca o zmianach reżimu hydrologicznego w kierunku zlewni występujących w Beskidach Zachodnich i towarzyszących
im pogórzach. Stwierdzono również występowanie recesji wezbrań roztopowych, spowodowanej spadkową tendencją wysokości opadów w postaci śniegu i wzrostem udziału
procesu sublimacji z pokrywy śnieżnej podczas „gwałtownego” wzrostu temperatury powietrza na przełomie zimy i wiosny. W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwowany jest
wzrost czasu trwania głębokich niżówek, szczególnie dotkliwy dla biotycznych elementów środowiska i gospodarki ludzkiej. W okresie 45 badanych lat stwierdzono cykliczność długości wezbrań i niżówek.
Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, wezbranie, niżówka, reżim hydrologiczny, Bystrzanka
Summary: This paper presents an analysis of the directions of changes in the size and the
course of river runoff from the small Bystrzanka catchment (13 km2), which is situated in
the foothills-beskid boundaries part of Polish Carpathians against the background of precipitation trends over the period of 45 years (1971–2015). An analysis of the annual amount of the drainage layer from the catchment indicates the occurrence of cycles of several
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years of high outflow, between which there are years of low outflow. There is an upward
trend in the volume and share of outflows in the hydrologic summer half-year, reflecting
changes in the hydrological regime towards the basins in the Western Beskid Mountains
and the accompanying foothills. There was also a recession of melting floods caused by
the decreasing tendency of precipitation in the form of snow and increase in the share
of sublimation from the snow cover during the "rapid" increase in air temperature at the
turn of winter and spring. Over the last several years, there has been an increase in the
duration of profound low water flow, particularly affecting the biotic elements of the environment and the human economy. In the period of 45 years the cyclic length of the floods
and the low water flows was observed.
Keywords: river outflow, flood, low water flow, hydrologic regime, Bystrzanka River

Wprowadzenie i obszar badań
Małe zlewnie rzeczne, szczególnie na obszarach górskich, są wyjątkowo podatne na występowanie gwałtownych wezbrań i powodzi (flash floods), charakteryzujących się bardzo krótkim czasem koncentracji, dużym wzrostem natężenia
przepływu w korycie cieku i często poza korytem. Intensywne opady o krótkim
czasie trwania występują najczęściej na niewielkich obszarach, najczęściej nie
przekraczających 25 km2 (Bryndal 2015). Ten typ wezbrań jest najbardziej niszczycielski spośród katastrof naturalnych (Baredo 2007) i odgrywa znaczącą rolę
w modelowaniu koryt rzecznych (Froehlich 1975; Lach i Wyżga 2002; Krzemień
2003; Kijowska-Strugała 2015). Na generowanie wysokiego spływu wody z małych zlewni wywierają wpływ czynniki klimatyczne (suma i maksymalne natężenie opadu, czas jego trwania i powierzchnia zlewni objęta opadem o wysokim natężeniu w stosunku do całej zlewni) oraz parametry fizjograficzne zlewni
(Bryndal 2014). W małych zlewniach występuje również względnie szybka recesja odpływu spowodowana deficytem opadów i szybkim zmniejszaniem się zasilania podziemnego. Można zatem mówić o dużej wrażliwości małych zlewni
na warunki pogodowe występujące w krótkich (kilkugodzinnych lub kilkudniowych) okresach czasu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielkości i trendów odpływu z pogórsko-beskidziej zlewni Bystrzanki w okresie 45 lat badań na tle
zmieniających się warunków klimatycznych.
Zlewnia Bystrzanki położona jest w dorzeczu górnej Wisły i stanowi zlewnię cieku IV rzędu wg podziału MPHP. Zlewnia zajmuje powierzchnię 13,0 km2,
a ciek o tej samej nazwie jest dopływem Ropy, którego ujście znajduje się na 38 km
biegu rzeki (ryc. 1). Zlewnia reprezentuje krajobrazowe cechy charakterystyczne

Fig. 1.

Ryc. 1.

Explanations: part A: 1 – major rivers; 2 – the Bystrzanka catchment; 3 – country
boundary; part B: 1 – stream; 2 – catchment boundary.

The Bystrzanka catchment: location on the background of terrain relief and network of major rivers of SE Poland.

Objaśnienia: część A: 1 – główne rzeki, 2 – zlewnia Bystrzanki, 3 – granica państwa; część B: 1 – cieki, 2 – granica zlewni.

Zlewnia Bystrzanki: położenie na tle rzeźby terenu i sieci głównych
rzek SE Polski (A), rzeźba terenu i sieć rzeczna w zlewni Bystrzanki (B).

A

B
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dla gór niskich i pogórzy (Starkel 1972). Położenie w obrębie dwóch jednostek
fizycznogeograficznych: Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego determinuje zróżnicowanie warunków odpływu wody ze zlewni, wynikające ze złożoności
środowiska geograficznego. Beskidzka, zachodnia część zlewni, sięgająca wysokości 753 m n.p.m. (Maślana Góra) charakteryzuje się występowaniem w podłożu piaskowcowo-łupkowych utworów magurskich (Świdziński 1973), mających
charakter grzbietotwórczy, charakteryzujących się względnie dużą odpornością
na procesy erozyjne i denudacyjne. Obszar ten charakteryzuje się większymi nachyleniami stoków (do 35°), występowaniem wciosowych i głębokich dolin stałych lub okresowych cieków oraz pokryciem terenu w klasach lasu mieszanego
lub liściastego (piętro regla dolnego). Pogórską części zlewni Bystrzanki budują łupkowo-piaskowcowe warstwy inoceramowe. Garby pogórskie są szerokie,
łagodniej nachylone (do 15°), zajęte przez pola uprawne, w ostatnich 25 latach
użytkowane głównie jako użytki zielone.

Metody
Podstawą do obliczeń, których wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
był ciągły zapis stanów wody przez limnigraf KB2 w punkcie wodowskazowym
zamykającym zlewnię, znajdującym się przed ujściem Bystrzanki do Ropy. Limnigramy posłużyły do obliczenia chwilowego i średniego dobowego natężenia
przepływu, określonego na podstawie związku stan-przepływ. Zależność funkcyjną między obydwiema zmiennymi wyznaczono na podstawie systematycznych pomiarów natężenia przepływu, wykonywanych metodą młynkową przy
różnych stanach wody. Wyznaczona krzywa przepływów miała charakter odcinkowy dla niskich (H<=0,45 m) i wysokich (H>0,45 m) stanów wody. Po każdym
dużym wezbraniu sprawdzano „stabilność” krzywej konsumcyjnej, poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru natężenia przepływu. W przypadku negatywnej
weryfikacji, wykonywano serię pomiarów pozwalającą na nowo ustalić związek
obydwu zmiennych. Na podstawie wykonanego pomiaru, natężenie przepływu
obliczano metodą rachunkową. W okresach występowania zjawisk lodowych zastosowano standardowe współczynniki redukcji zimowej natężenia przepływu:
w okresach występowania śryżu i lodu brzegowego – Kz=0,75, zaś w okresach
dla spływu kry – Kz=0.85. Do obliczenia średniego dobowego natężenia przepływu w warunkach całkowitego zlodzenia posłużono się metodą uwzględniającą
stopień zmniejszenia czynnego przekroju przez pokrywę lodową (Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993). W tym celu wykorzystano codzienne pomiary grubości
pokrywy lodowej w korycie rzecznym. W okresach przepływów niżówkowych,
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średnie dobowe natężenia przepływu obliczono na podstawie wzoru dla przelewu Ponceleta (Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993), w oparciu o wyniki codziennych pomiarów stanów wody w przelewie na stanowisku wodowskazowym.
Obliczono charakterystyki roczne i wieloletnie przepływu, które pozwoliły na
wyznaczenie wielkości przepływów granicznych:
• dla wezbrań

Qgr


 NWQ  WSQ 


• niżówek:
– płytkich

164!Qnpt614

– głębokich

Qng614

według kryteriów zaproponowanych Ozga-Zielińską i Brzezińskiego (1994).
Przepływ graniczny wezbrania wyniósł 0,689 m3·s-1, natomiast górną granicę niżówki płytkiej (Qnp) stanowił przepływ wynoszący 0,048 m3·s-1, w tym górną granicę niżówki głębokiej (Qng) przepływ charakterystyczny SNQ – 0,011 m3·s-1. Dodatkowym kryterium wyróżnienia niżówki była długość okresów występowania
przepływów poniżej wartości granicznej NSQ. Wykorzystano tu kryterium hydrologiczne, podane przez Zielińską (1964), według którego niżówka trwa przez
przynajmniej 15 dni, i w tym czasie przepływ może wzrosnąć powyżej WNQ,
lecz nie przekracza SSQ.
Wezbrania, które wystąpiły w korycie Bystrzanki zaklasyfikowano według
kryteriów genetycznych zaproponowanych przez Lambora (1965).

Wyniki badań
Roczne wysokości odpływu kształtowały się od 85,8 mm (2012 r.) do 897,8 mm
(2010 r.), przy średniej rocznej w wieloleciu 370,4 mm (ryc. 2). Podczas analizowanych lat zaobserwowano kilkuletnie okresy, w których nieprzerwanie występował odpływ powyżej średniej rocznej warstwy wody, szczególnie w latach
1973–1980 oraz 1995–2001, przerwany okresem obniżonego odpływu w latach
1986–1994.
Porównanie odpływu korytowego ze zlewni, z podziałem na półrocze hydrologiczne zimowe (XI–IV) i letnie (V–X) wskazało na nieznaczną przewagę odpływu w półroczu zimowym – 196,6 mm (53,1%), w odniesieniu do półrocza
letniego – 173,8 mm (46,9 %). Wyniki te są zgodne z interpretacją odpływu ze
zlewni karpackich przeprowadzoną przez Ziemońską (1973), która stwierdziła, iż
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w zlewniach położonych na wschód od dorzecza Białej Dunajcowej, z którą zlewnia Bystrzanki sąsiaduje od wschodu, przeważa odpływ w półroczu zimowym.

Ryc. 2.

Roczna wysokość warstwy wody odpływającej ze zlewni Bystrzanki w latach 1971–2015.
Objaśnienia: 1 – roczna warstwa odpływu (mm), 2 – średnia roczna warstwa odpływu 372,3 mm.

Fig. 2.

Annual amount of the outflow from the Bystrzanka catchment in period 1971–2015.
Explanations: 1 – annual outflow layer (mm), 2 – annual average outflow layer 372.3 mm.

Podział wielkości odpływu pomiędzy półrocza hydrologiczne, najbardziej
zbliżony do przeciętnego, wystąpił w latach hydrologicznych 1973, 1975, 1970,
1990, 2005, 2006 i 2013 (ryc. 3). Największe odchylenie od średniego wieloletniego rozkładu w kierunku wzrostu odpływu w półroczu letnim wystąpiły w 1972,
1974, 1983, 1989 i 2014 r., w którym odpływ letni stanowił 77,2 % rocznej sumy.
Największe odchylenia w kierunku wzrostu odpływu w półroczu zimowym
stwierdzono w 1976, 1977 (87,4 % sumy rocznej) i 1982 r.
Dodatkowo, rozkład odpływu w ciągu roku scharakteryzowano medianą, obliczając datę wystąpienia 50% rocznego odpływu. Jest to charakterystyka hydrologiczna CMD (the center of mass data) przyjęta przez McCabe’a
i Clarka (2005). Średnia data osiągnięcia 50% odpływu rocznego przypadła na
19 kwietnia, natomiast rozbieżność między datami osiągnięcia tego parametru
w poszczególnych latach kształtowała się między 1 stycznia (1988 r.) a 29 lipca
(2004 r.) (ryc. 4).
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Rozkład odpływu między półroczami hydrologicznymi.
Objaśnienia: 1 – półrocze zimowe, 2 – półrocze letnie, 3 – średnia.

Fig. 3.

Distribution of outflow between hydrological half-years.
Explanations: 1 – winter half-year, 2 – summer half-year, 3 – średnia.

Ryc. 4.

Data (nr dnia) wystąpienia 50% odpływu rocznego i jej tendencje w wieloleciu 1971–2015.
Objaśnienia: 1 – numer dnia w roku hydrologicznym, 2–3-letnia średnia ruchoma, 3-liniowy trend 3-letniej
średniej ruchomej.

Fig. 4.

Date (number of day) of occurrence of 50% annual outflow and its trend in long-term 1971–
–2015.
Explanations: 1 – number of day in hydrological year, 2–3-years moving average, 3-linear trend of 3-years
moving average.
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Z powodu dużej zmienności daty wystąpienia 50% rocznego odpływu w kolejnych latach, nie było możliwe wyznaczenie statystycznie istotnego trendu w okresie omawianego wielolecia. Obliczono średnią ruchomą dla okresów
3-letnich i na jej podstawie wyznaczono linię trendu, który jest istotny statystycznie. Na tej podstawie stwierdzono przesunięcie daty wystąpienia 50% odpływu
rocznego średnio o ok. 40 dni, z 1 kwietnia do 9 maja, będące skutkiem spadkowego trendu odpływu w miesiącach listopad-luty.
Analiza rozkładu warstwy odpływu między miesiącami roku hydrologicznego wskazała na dominację odpływu w marcu – średnio 54,6 mm, spowodowanego topnieniem zakumulowanej w poprzednich miesiącach pokrywy śnieżnej i występowaniem wezbrań roztopowych oraz, coraz częściej, roztopowo-opadowych
(ryc. 5). Najniższe średnie miesięczne sumy odpływu wystąpiły w okresie wrzesień-listopad, w wyniku coraz częstszych i dłuższych okresów posuch i niżówek w drugiej połowie lata. Współczynnik zmienności Cv miesięcznych wysokości warstwy
odpływu kształtował się od 69% w marcu do 130% we wrześniu. W porównaniu ze
współczynnikiem zmienności miesięcznych sum opadów atmosferycznych, obserwowano wyższe wartości, szczególnie w miesiącach letnich i jesiennych, spowodowane odpływem „odziedziczonym” po opadzie z poprzednich miesięcy.

Ryc. 5.

Średnie miesięczne wysokości warstwy wody (H) oraz współczynniki zmienności: odpływu
(H-Cv) i odpadu (P-Cv).
Objaśnienia: 1 – średnia miesięczna warstwa odpływu H (mm), 2 – współczynnik odpływu (H-Cv),
3 – współczynnik opadów (P-Cv).

Fig. 5.

Monthly average outflow total (H) and variability coefficients: outflow (H-Cv) and precipitation (P-Cv).
Explanations: 1 – monthly average outflow layer H (mm), 2 – coefficient of outflow (H-Cv), 3 – coefficient
of precipitation (P-Cv).
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Obliczenie współczynnika przepływu k umożliwia określenie reżimu hydrologicznego rzeki wg Pardego (1957). Średni współczynnik k obliczony dla poszczególnych miesięcy nawiązywał do wysokości warstwy odpływu, osiągając
najwyższą średnią miesięczną wartość w marcu 1,72, a najniższe we wrześniu
i październiku 0,57.
O kierunkach zmian w dostawie i odpływie wody w wieloleciu świadczą trendy, obliczone na podstawie wysokości opadu i warstwy odpływu w poszczególnych latach i miesiącach.
Z powodu dużej zmienności sumy opadu i warstwy wody w okresach rocznych i miesięcznych w kolejnych latach, współczynniki trendu istotne statystycznie dla miesięcznej sumy opadu stwierdzono tylko w marcu, który opisuje najwyższy spośród miesięcznych dodatni współczynnik trendu, natomiast dla
warstwy odpływu – w grudniu i styczniu, opisujące największą tendencję spadkową (tab. 1). Z wyżej wymienionego powodu, zbadano występowanie istotności
trendów w oparciu o średnie ruchome 3-letnie, obliczone dla lat i poszczególnych
miesięcy. W przypadku miesięcznych sum opadu stwierdzono wystąpienie istotnych statystycznie współczynników trendu dla sześciu miesięcy w roku: grudnia, stycznia, lutego, marca, maja i lipca, natomiast istotne statystycznie współczynniki trendu miesięcznych wartości warstwy wody dotyczyły pięciu miesięcy:
grudnia, stycznia, marca, maja i lipca.
W okresie objętym analizą stwierdzono wzrostową tendencję rocznych sum
opadu i odpływu ze zlewni Bystrzanki (tab. 1), nie potwierdzoną jednak statystycznie istotnymi współczynnikami trendu na poziomie p<0,05. W miesiącach
jesiennych i zimowych oraz w sierpniu wystąpiły ujemne tendencje odpływu,
statystycznie istotne tylko w grudniu i styczniu, natomiast w miesiącach wiosennych i letnich współczynniki trendu przyjęły wartości dodatnie, istotne statystycznie tylko w marcu, maju i lipcu. Absolutne ich wartości wystąpiły w grudniu
i lipcu i wyniosły odpowiednio: -0,641 i 0,693.
Istotną informację niesie ze sobą porównanie kierunków trendu opadu i odpływu w poszczególnych miesiącach, które nie zawsze są zgodne co do znaku
i wielkości. Stwierdzono wystąpienie dodatnich tendencji wysokości opadów
i ujemnych trendów odpływu (styczeń i luty) w miesiącach o najniższych w ciągu
roku sumach opadów. Ujemne współczynniki trendu odpływu wynikały z deficytu opadów i odpływu w okresie od października do grudnia (tab. 1). W kwietniu i czerwcu wystąpiły ujemne tendencje sum opadów i dodatnie trendy odpływu. Pozytywna tendencja tego drugiego elementu była konsekwencją wysokiego
odpływu roztopowo-opadowego (kwiecień) i opadowego (czerwiec), spowodowanego opadami w poprzednich miesiącach.
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Tabela 1. Współczynniki trendu miesięcznych i rocznych sum oraz wartości standaryzowanych opadu i odpływu w zlewni Bystrzanki w latach 1971–2015.
Table 1.

Monthly and annual coefficients of trend for totals and standardized values of precipitation
and outflow.

Współczynnik trendu opadu
Coefficient of precipitation trend
Miesiąc
Month

Suma
miesięczna/roczna
Monthly/annual total

3-letnia średnia
ruchoma suma
miesięczna/roczna
Monthly/annual
3-years moving
average total

Współczynnik trendu odpływu
Coefficient of outflow trend

Suma
miesięczna/roczna
Monthly/annual total

3-letnia średnia
ruchoma suma
miesięczna/roczna
Monthly/annual
3-years moving
average total

XI

-0.134

-0.043

-0.087

-0.105

XII

-0.366

-0.348

-0.641

-0.700

I

0.489

0.400

-0.546

-0.542

II

0.281

0.386

-0.025

-0.087

III

0.640

0.609

0.303

0.357

IV

-0.280

-0.259

0.283

0.286

V

0.415

0.431

0.388

0.324

VI

-0.472

-0.268

0.230

0.290

VII

1.002

0.956

0.693

0.724

VIII

-0.160

-0.074

-0.114

-0.126

IX

0.060

-0.076

0.235

0.256

X

-0.171

-0.306

-0.175

-0.226

ROK/YEAR

1.304

1.407

0.545

0.454

Objaśnienia: wartości pogrubione – współczynniki trendu istotne statystycznie na poziomie p<0,05.
Explonation: bold values – trend coefficients that are statistically significant at the level p<0,05

Na podstawie omówionych wyżej wyników należy stwierdzić, iż nastąpiły
zmiany w rozkładzie odpływu w ciągu roku, przejawiające się jego wzrostem po
opadach wiosennych i letnich (maj, lipiec), przy zmniejszającej się roli odprowadzania wody ze zlewni przez wezbrania roztopowe i mieszane (roztopowo-opadowe), charakterystyczne dla okresu od grudnia do początku kwietnia (tab. 1).
Taka prawidłowość zmian została również zaobserwowana na obszarze południowych Niemiec (Sui i Koehler 2001). Potwierdzają to analizy liczby wezbrań
i ich długości, przeprowadzone dla okresu omawianych 45 lat.
W ujęciu wieloletnim, średni czas trwania wezbrań w ciągu roku wyniósł
316 godzin, natomiast w poszczególnych latach kształtował się od 50 godzin
w 2012 roku do 845 godzin w 1983 roku (ryc. 6). Najdłuższym średnim czasem
trwania charakteryzowały się wezbrania roztopowe – 57,4 godziny, natomiast
najkrócej trwało wezbranie opadowe-ulewne, średnio 23,2 godziny. W okresie
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omawianego wielolecie zaobserwowano skracanie się łącznego czasu trwania
wezbrań, opisane współczynnikiem trendu a=-2,79 godz. r-1.

Ryc. 6.

Czas trwania wezbrań w kolejnych latach wielolecia 1971–2015.
Objaśnienia: 1 – opadowe rozlewne, 2 – opadowe ulewne, 3 – ulewno-rozlewne, 4 – roztopowe, 5 – mieszane.

Fig. 6.

Duration of floods in serial years of long-term 1971–2015.
Expalanations: 1 – long-term rainfall, 2 – downpour, 3 – downpour-long-term rainfall, 4 – melting,
5 – mixed.

Spośród wyróżnionych genetycznych typów, tylko wezbrania opadowe rozlewne (Or) charakteryzował wzrost czasu trwania (trend=0,23 godz. r-1,), co było
pozytywnie skorelowane z tendencją wzrostową ich liczebności w kolejnych latach. Stwierdzono występowanie recesji długości wezbrań roztopowych, które
skracały się średnio o 1,79 godz. r-1 i mieszanych (roztopowo-opadowych), których czas trwania zmniejszał się o 0,37 godz. r-1. Tak zarysowana tendencja była
zgodna z kierunkiem zmian rocznej sumy opadów śniegu. Potwierdzają to badania przeprowadzone na podstawie danych z wybranych profili wodowskazowych
na obszarze nizin i pojezierzy (Piętka 2009).
Wezbrania, będące zjawiskami krótkotrwałymi (3,6% czasu trwania), wyniosły ponad 21% objętości wody ze zlewni, w odróżnieniu od przepływów niżówkowych, trwających średnio przez 48% długości roku. Przepływy niżówkowe
(Q śr. <= 0,048 m3 s-1) występowały średnio przez 173 dni w roku, natomiast niżówki głębokie (Q śr. <= 0,011 m3 s-1) – przez 44 dni w roku. Największą liczebność dni z przepływem niżówkowym stwierdzono w 1988 r. – 312 oraz w 2012 r.
– 303 dni, w którym roczna suma odpływu ze zlewni wyniosła 86,5 mm (ryc. 7).
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Najmniej dni z niżówką wystąpiło w 1998 r. – 64 i w 2010 r. – 67 dni, w którym roczny odpływ ze zlewni był najwyższy w omawianym wieloleciu i wyniósł
897,8 mm. Największą liczbę dni z niżówką głęboką stwierdzono w 2012 r. – 212.
Liczba dni z przepływem niżówkowym charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem w poszczególnych latach omawianego wielolecia. Należy jednak stwierdzić, iż w omawianym okresie wystąpiły kilkuletnie okresy o wyraźnie większej
liczbie dni z przepływem niżówkowym w ciągu roku: 1982–1992, 2003–2007,
2012–2015. Charakterystycznym było występowanie zjawiska niżówki głębokiej w kolejnych latach 1982–89, czego nie stwierdzono wcześniej od 1974 r.,
oraz w okresie od 1994 do 2015 r. (z wyjątkiem 2010 r.). W omawianym okresie 45 lat wystąpiła wzrostowa tendencja liczby dni z niżówką głęboką, wynosząca 1,74 dni r-1, opisana statystycznie istotnym (p<0,05) współczynnikiem trendu
(r=0,448). W okresie ostatnich kilkunastu lat udział dni z obydwiema kategoriami niżówki był porównywalny, a w niektórych latach liczba dni z niżówką głęboką przewyższała liczbę dni z niżówką płytką.

Ryc. 7.

Liczba dni z niżówką w korycie Bystrzanki w kolejnych latach wielolecia 1971–2015.
Objaśnienia: 1 – niżówki płytkie, 2 – niżówki głębokie.

Fig. 7.

Number of days with low water flow in the Bystrzanka river channel in serial years of long-term 1971–2015.
Explanations: 1 – superficial low water flow, 2 – profound low water flow.
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W latach 80. XX wieku niżówka głęboka występowała wówczas, gdy liczba
dni z niżówką płytką przekraczała 150 dni, natomiast w okresie ostatnich kilkunastu lat badań, występowanie niżówki głębokiej obserwowane było przy niższej,
wynoszącej ok. 100 dni liczbie dni z niżówką płytką, co dowodzi, że recesja odpływu następowała znacznie szybciej, w wyniku coraz częściej pojawiających się
posuch w okresie lata.

Podsumowanie
Przyjęty do badań 45-letni okres pomiarowy pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących kierunków zmian odpływu rzecznego w nawiązaniu do lokalnych warunków klimatycznych. Obliczone średnie współczynniki przepływu k
pozwoliły zaliczyć zasilanie Bystrzanki do reżimu złożonego śnieżno-deszczowego, z wyższą kulminacją odpływu w marcu (roztopowo-opadową) i niższą
(opadową) w czerwcu. Wyznaczony reżim hydrologiczny odpowiada położeniu
zlewni wg regionalizacji Dynowskiej (1994). Jednakże, na podstawie przeprowadzonej analizy zarysował się kierunek zmian świadczący, iż następuje zmiana
reżimu hydrologicznego ze śnieżno-deszczowego w kierunku deszczowo-śnieżnego, potwierdzona istotnymi statystycznie współczynnikami trendu: ujemnymi – w grudniu i styczniu, oraz dodatnimi – w marcu, maju i lipcu. Zmiana
ta jest skutkiem recesji liczby i czasu trwania wezbrań roztopowych i progresywnymi tendencjami tych cech dla wezbrań opadowych rozlewnych. W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwowano szybki wzrost temperatury powietrza
w kolejnych dniach, występujący na przełomie zimy i wiosny, czego efektem był
coraz krótszy czas trwania termicznego przedwiośnia (Bochenek 2016). Zalegająca pokrywa śnieżna podlegała procesowi sublimacji, przez co objętość topniejącej wody, która mogła zasilić ciek, była ograniczona. W analogicznym okresie
stwierdzono wzrost liczby wezbrań opadowych, szczególnie związanych z opadami rozlewnymi oraz wezbrań wywołanych przez opady ulewne, potwierdzone wcześniej wzrastającym udziałem odpływu w letnim półroczu hydrologicznym (por. ryc. 3) i przesunięciem daty wystąpienia 50% rocznego odpływu
(por. ryc. 4).
W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwowana jest coraz szybsza recesja odpływu i wzrost liczebności dni z przepływem niżówkowym, a w ostatnich kilkunastu latach – zwiększona częstość dni z niżówką głęboką (por. ryc. 7), co szczególnie niekorzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze i działalność ludzką.
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RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE W NOWYM PRAWIE WODNYM –
PRAWNE ASPEKTY USTANAWIANIA OBWODÓW RYBACKICH
I OBRĘBÓW HODOWLANYCH
INLAND FISHERIES IN NEW POLISH WATER LAW ACT –
LEGAL ASPECTS OF ESTABLISHING FISHING AND BREEDING DISTRICTS

Streszczenie: Artykuł przedstawia prawne aspekty ustanawiania obwodów rybackich
oraz obrębów hodowlanych w związku z przyjęciem w 2017 r. nowego Prawa wodnego,
które zmienia między innymi postanowienia ustawy o rybactwie śródlądowym. Problematyka ustanawiania obwodów rybackich na wodach śródlądowych napotykała w przeszłości na problemy, związane chociażby z nieuregulowaniem stanu prawnego części wód
w Polsce, a w szczególności jezior. W następstwie uchwalenia nowej ustawy Prawo wodne, zmianom uległy organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad prowadzeniem działalności rybackiej, jak również niektóre przepisy dotyczące prowadzenia
tej działalności.
Słowa kluczowe: obwód rybacki, obręb hodowlany, działalność rybacka, użytkowanie
obwody rybackiego, nowe prawo wodne
Summary: The article presents legal aspects of establishing fishing and breeding districts
in accordance with Polish Water Law Act of 2017. This act also modifies – among others –
Inland Fishery Act of 1985. In the past, there were difficulties arising from disputable legal
status of some of the water parts in Poland, especially lakes. Enactment of Water Law Act
of 2017 led to changes in the public administration responsible for supervision over fishery activities as well as changes in the field of the rules concerning inland fishery in Poland.
Key words: fishery district, fish breeding district, fishery, Water Law Act of 2017
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Wprowadzenie
Uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1566) przynosi daleko idące zmiany w wielu obszarach gospodarowania wodami w Polsce. Zmiany te obejmują również kwestie dotyczące prawnej regulacji
prowadzenia działalności rybackiej na wodach śródlądowych.
Artykuł 10 pkt. 6 Prawa wodnego z 2017 r. stanowi, iż zarządzanie zasobami
wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód
i środowiska związanego z tymi zasobami, między innymi w zakresie tworzenia
warunków rybackiego wykorzystania wód. Przepis ten nie miał swojego bezpośredniego odpowiednika w ustawie Prawo wodne z 2001 r. Dodanie przedmiotowej normy każe przyjąć, iż ustawodawca zdecydował się podkreślić doniosłość
zarządzania zasobami wodnymi w kontekście zaspokajania wspomnianych potrzeb. W przeszłości dochodziło bowiem do sytuacji, w których – stanowiące
własność Skarbu Państwa – śródlądowe wody powierzchniowe płynące nie były
należycie wykorzystywane w zakresie działalności rybackiej.
Problemy z rybackim wykorzystaniem powyższych wód zostały, na przestrzeni lat, udokumentowane w toku kontroli podejmowanych przez Najwyższą
Izbę Kontroli. Wielokrotnie postulowano potrzebę podjęcia skutecznych działań
gwarantujących właściwy nadzór właścicielski nad wodami stanowiącymi własność państwa i odpowiednią kontrolę nad prowadzeniem w tych wodach racjonalnej gospodarki rybackiej.
Zagadnienia dotyczące ustanawiania obwodów rybackich oraz obrębów hodowlanych w związku z prowadzeniem działalności rybackiej nie były dotychczas przedmiotem szerszych rozważań w piśmiennictwie. Nieliczne opracowania w tym zakresie skupiają się na pozycji prawnej rybackiego użytkownika wód,
czy też na prawach i obowiązkach stron umowy o oddaniu wód do rybackiego
użytkowania (porównaj: Kasperek-Kawałek 2011, Turkowski 2014, Stróżyk-Kowalska 2015).
Mając na względzie powyższe, celem niniejszego opracowania jest przybliżenie prawnych aspektów ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych oraz najważniejszych zmian w przepisach regulujących przedmiotowe zagadnienie – w obliczu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Prawa wodnego
z 2017 r. Ponadto, intencją autorów jest wskazanie wybranych problemów, które
pojawiały się w dotychczasowej praktyce ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych, jak również próba ustalenia ewentualnego wpływu nowych
rozwiązań na istniejące trudności.
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Podstawy prawne prowadzenia działalności rybackiej
Obecnie, pod rządami ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.), podstawą prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa działalności rybackiej w obwodzie rybackim jest albo umowa
o oddaniu w użytkowanie obwodu rybackiego (zawarta w oparciu o przepisy
art. 13 ust. 1d–10 tego aktu) albo umowa o dzierżawę obwodu rybackiego (zawarta na podstawie art. 217 przedmiotowej ustawy). Dodatkowo, kwestie sposobu przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie
obwodu rybackiego (Dz. U. z 2007 r., nr 27, poz. 181). Z kolei podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie chowu i hodowli ryb jest ustawa z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz.
652 ze zm.), która została znowelizowana przez art. 481 Prawa wodnego z 2017 r.
Zmiany te, podobnie jak większość Prawa wodnego z 2017 r. wchodzą w życie
od 1 stycznia 2018 r.
Na mocy art. 263 ust. 1 Prawa wodnego z 2017 r., ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie, stanowią jej pożytki, do pobierania których uprawniony jest
właściciel wód. W cywilistycznym rozumieniu pojęcia pożytku, ryby – stanowiąc typowe pożytki naturalne rzeczy – mogą być utożsamiane z płodami rzeczy
w rozumieniu art. 53 § 1 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 459
ze zm.). Według zasad prawidłowej gospodarki stanowią one bowiem pożądany
i normalny dochód z gospodarczego wykorzystania wód. Użytkownik wód, jako
osoba inna niż właściciel wód, jest uprawniony do pobierania pożytków rzeczy
i nabywa ich własność poprzez odłączenie od rzeczy (zgodnie z treścią art. 55 § 1
oraz art. 190 Kodeksu cywilnego).
Prawo wodne z 1962 r. nie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na uprawianie rybołówstwa. Odmienna sytuacja miała miejsce na gruncie późniejszego aktu (tj. ustawy Prawo wodne z dnia 24 października 1974 r., Dz. U.
z 1974 r., nr 38, poz. 230 ze zm.), gdzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
było konieczne dla korzystania z wód w celach rybackich, mieszczącego się kategorii szczególnego korzystania z wód (art. 21 ust. 1 przywołanej ustawy). Artykuł
136 Prawa wodnego z 1974 r. wprowadzał obowiązek – dla zakładów korzystających dla celów rybackich z wód, na których były utworzone obwody rybackie
– aby w ciągu pięciu lat od wejścia w życie tej ustawy uzyskały one pozwolenia
wodnoprawne we wskazanym zakresie.
Zgodnie z art. 34 pkt. 5 Prawa wodnego z 2017 r., rybackie korzystanie ze
śródlądowych wód powierzchniowych stanowi szczególne korzystanie z wód.
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Oprócz tego sposobu korzystania z wód, przedmiotowy akt przewiduje jeszcze
kategorie powszechnego oraz zwykłego korzystania z wód.
Rybackie korzystanie z wód – na podstawie art. 124 pkt. 7 Prawa wodnego
z 2001 r. – zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie sama hodowla ryb w urządzeniach wodnych nie wymaga
uzyskania powyższego pozwolenia, chociaż eksploatacja tych urządzeń już tak.
Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Prawem wodnym z 2001 r.,
wymagała zarówno budowa urządzeń wodnych, jak również pobór i piętrzenie
wód, a także odprowadzanie wód ze stawów hodowlanych do wód powierzchniowych. Są to czynności nierozerwalnie związane z hodowlą ryb w gospodarstwach
rybackich. Rozwiązania przyjęte w Prawie wodnym z 2017 r. podtrzymują obowiązek uprzedniego uzyskania pozytywnych decyzji organów administracji dla
korzystania z wód oraz budowy urządzeń wodnych, które są związane z działalnością rybacką, chowem i hodowlą ryb w urządzeniach wodnych. W efekcie należy zauważyć, że działalność hodowlana w gospodarstwach rybackich jest ściśle
związana z pozwoleniami wodnoprawnymi (na szczególne korzystanie z wód).
Na mocy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1187, ze zm.)
jeziora, na których gospodarowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rybackie, zostały przekazane do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a zarząd nad nimi przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – przekształcona następnie w Agencję Nieruchomości Rolnych. Podmioty te, gospodarując
mieniem Skarbu Państwa, oddawały jeziora w dzierżawę innym podmiotom dla
prowadzenia na nich gospodarki rybackiej.
Prawo wodne z 2001 r. – w art. 217 – zawiera przepis, na mocy którego po
10 latach od wejścia w życie tej ustawy, w miejsce wspomnianej Agencji Nieruchomości Rolnych do zawartych umów dzierżawy mieli wstąpić Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz marszałkowie województw. Jednakże już
w roku 2005 dokonano kolejnej zmiany powyższego przepisu i ustalono, że do
umów dzierżawy wstąpią właściwi miejscowo dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej. Stan ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt: IV CSK 248/09), w którym orzekł, iż zawarte przed zmianą
przepisu art. 217 ust. 5a i ust. 6 Prawa wodnego z 2001 r. umowy o dzierżawę jezior – zachowują swoją ważność.
Poza umowami dzierżawy, podstawowym trybem oddawania wód płynących
podmiotom prywatnym na cele związane z gospodarką rybacką, na mocy ustawy
Prawo wodne z 2001 r. stało się oddawanie obwodów rybackich w użytkowanie,
na podstawie umowy zawartej z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu
gospodarki wodnej (art. 13 ust. 3 ustawy Prawo wodne z 2001 r.). W następstwie
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nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym, która miała miejsce w 2010 r.,
wprowadzono po raz pierwszy, znany wcześniej na gruncie prawa łowieckiego,
prawny mechanizm zapewnienia ciągłości gospodarowania w obwodzie rybackim. Zgodnie z nim, rybackiemu użytkownikowi po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa (zarówno umowa dzierżawy jeziora, jak i umowa użytkowania obwodu rybackiego), przysługiwało prawo do pierwszeństwa w zawarciu
umowy na dalszy okres, jeżeli przed upływem 30 dni od zakończenia okresu, na
jaki umowa została zawarta, złożył stosowne oświadczenie o chęci dalszego gospodarowania w obwodzie rybackim.
Kolejna zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym – dokonana w roku 2013
– stanowiła, że następną umową, jaką będzie zawierać z organem administracji podmiot uprawniony do rybactwa, korzystający ze wspomnianego prawa
pierwszeństwa, będzie mogła być już tylko umowa oddania obwodu rybackiego
w użytkowanie. Ustawodawca zdecydował się zatem wygasić instytucję dzierżawy jezior, odziedziczoną po przemianach społeczno-gospodarczych początku lat
90-tych XX wieku.
Powyższa zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym z 2013 r. wprowadziła
nowe zasady związane z wykonywaniem przez uprawnionego do rybactwa prawa pierwszeństwa w zawarciu kolejnej umowy na użytkowanie obwodu rybackiego. I tak, aby móc skorzystać z przedmiotowego uprawnienia podmiot ten
musiał złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem
okresu, na jaki została ona zawarta. Zasada pierwszeństwa powoduje, że w razie
złożenia oświadczenia przez dotychczasowego użytkownika obwodu rybackiego,
zawarcie kolejnej umowy następuje bez przeprowadzania konkursu. Nowa umowa ustala jednocześnie nowe warunki dla rybackiego użytkownika, w tym przede
wszystkim nowe stawki opłat rocznych za użytkowanie obwodu i nowe wysokości nakładów rzeczowo-finansowych, które ma ponosić użytkownik w związku
z zarybianiem obwodu.
Idąc dalej, działalność rolna – polegająca na produkcji ryb w obrębach hodowlanych ustanowionych na wodach stojących – to działanie które, co oczywiste, nie jest w pełni tożsame z działalnością rybacką na wodach otwartych.
Jednakże potoczne pojęcie rybactwa obejmować będzie oba z wymienionych rodzajów działalności, a więc zarówno hodowlę ryb, jak i pozyskiwanie ich z wód
otwartych. Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, za chów ryb uznaje się
działania zmierzające do utrzymania i zwiększenia produkcji. Z kolei hodowlą
ryb jest chów połączony z doborem i selekcją w celu zachowania i poprawienia
wartości użytkowej ryb (art. 1 ust. 2 ustawy).
Możliwa jest również sytuacja, w której obręb hodowlany utworzony zostanie
na wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa. Powodem utwo-
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rzenia obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego (na śródlądowych
wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa) mogą być dodatkowe uprawnienia uprawnionego do rybactwa w ramach tego obwodu hodowlanego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym. Uprawniony
do rybactwa zwolniony jest z rejestracji sprzętu pływającego używanego w ramach tego obwodu. Ponadto, na terenie obwodu nie obowiązują zakazy wskazane w art. 8 ust. 1 pkt. 2–7 i ust. 2 ustawy, dotyczące między innymi zachowywania wymiarów i okresów ochronnych ryb, pewnych metod połowu, miejsc gdzie
nie wolno poławiać ryb oraz pozyskiwania ikry rybiej z tarlisk. Jednocześnie, nie
ustanawia się obrębów hodowlanych na obszarze obrębów ochronnych.
Mając na względzie poruszane kwestie, należy pamiętać o tym, że działalność
dzierżawcy obwodu rybackiego polega na działaniach zbliżonych – w swym charakterze – do hodowli ryb w gospodarstwach rybackich prowadzonych na wodach stojących. Dzierżawca obwodu rybackiego realizuje każdorazowo obowiązek odpowiedniego zarybiania użytkowanych wód i ponosi inne nakłady z tym
związane. Może mieć obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz, we współpracy z odpowiednimi służbami, dbania o przekazane mu do użytkowania wody.

Zmiany wynikające z przyjęcia nowej ustawy Prawo wodne
Przedmiotowe rozważania należy rozpocząć od wskazania najważniejszych postanowień Prawa wodnego z 2017 r. oraz zmian innych ustaw dokonanych w obszarze rybactwa śródlądowego.
I tak, art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym został znowelizowany, a jego
nowe brzmienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przedmiotowa norma wskazuje, które podmioty są uprawnione do chowu, hodowli i połowu ryb
w odniesieniu do poszczególnych kategorii wód śródlądowych.
Dotychczasowe kompetencje dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki
wodnej do wydawania powszechnie obowiązujących aktów prawa miejscowego
(między innymi rozporządzeń w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, czy
rozporządzeń w sprawie ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy) zostały im przez nową ustawę Prawo wodne odebrane, a samych
dyrektorów włączono w struktury Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie (dalej: Wody Polskie).
Regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują zadania Wód Polskich. Takim zadaniem jest zwłaszcza wykonywanie uprawnień właściciela wód w zakre-
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sie rybactwa śródlądowego w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6d ustawy o rybactwie śródlądowym,
wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazuje
do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego dyrektor regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. W stanie prawnym sprzed nowelizacji czynił to dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej.
Uprawniony do rybactwa prowadzi gospodarkę rybacką w obwodzie rybackim na podstawie operatu rybackiego. Do tej pory operat ten był przekazywany
do katastru wodnego. Po zmianie treści art. 6a ust. 5c ustawy o rybactwie śródlądowym, operat rybacki wraz z zatwierdzającą go opinią uprawnionej jednostki przekazywany będzie do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Artykuł 255 pkt. 4 Prawa wodnego z 2017 r. do przychodów Wód Polskich
zalicza między innymi wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania
rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa.
Idąc dalej, art. 263 ust. 3 powyższej, nowej ustawy stanowi, iż uprawnienia
właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w stosunku do śródlądowych
wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie.
Zgodnie z art. 263 ust. 4 tego artykułu, zasady i warunki rybackiego korzystania
z publicznych śródlądowych wód płynących są określone w przepisach ustawy
z o rybactwie śródlądowym. Z kolei ust. 5 przywołanego artykułu wskazuje, że
minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawuje nadzór nad realizacją przez
Wody Polskie zadań w zakresie rybactwa śródlądowego.
Artykuł 534 ust. 5 Prawa wodnego z 2017 r. stanowi, że z dniem wejścia w życie tego aktu (tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.) Wody Polskie wstępują w prawa
i obowiązki wynikające z zawartych przez dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej umów o użytkowanie obwodów rybackich. Oznacza to, iż
nie wystąpi potrzeba zawierania przez użytkowników rybackich nowych umów
z Wodami Polskimi, a umowy zawarte przed wejściem w życie ustawy obowiązywać będą do końca okresu, na jaki zostały zawarte.
Należy wskazać, że Prawo wodne z 2017 r. – chociaż nadaje nowe brzmienie
przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie oddawania obwodów
rybackich w użytkowanie – to nie prowadzi do zmiany zasadniczych elementów
dotychczasowej procedury.
Nieznacznej modyfikacji uległ zakres obowiązków nałożonych na podmiot
uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
o rybactwie śródlądowym, podmiot ten jest zobowiązany do prowadzenia w ob-
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wodzie racjonalnej gospodarki rybackiej. Ustęp 2 przywołanego artykułu precyzuje, że racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszających
interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem
zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym,
w sytuacji, gdy ma miejsce zanieczyszczenie wód znacząco pogarszające warunki
bytowania ryb albo masowo występujące choroby ryb, marszałek województwa –
po zasięgnięciu opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – może zwolnić uprawnionego
do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, a nawet uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony. Przed zmianą art. 6 ust. 3
ustawy o rybactwie śródlądowym, takie zwolnienie uprawnionego przez rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej mogło mieć
miejsce, gdy zanieczyszczenie wód uniemożliwiało hodowlę ryb. Obecna regulacja daje możliwość zwolnienia z tego obowiązku, już w sytuacji, gdy zanieczyszczenie znacząco pogarsza warunki hodowli ryb, a nie wyłącznie wówczas, gdy
hodowla ryb jest zupełnie niemożliwa. Zmianę w tym zakresie należy oceniać
pozytywnie, jako uelastycznienie prawa, na korzyść rybackiego użytkownika.
Artykuł 15 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym zyskał nowe brzmienie
na skutek uchwalenia art. 481 Prawa wodnego z 2017 r. Dotychczas kompetencja ustanawiania obwodów rybackich (w drodze rozporządzenia) przysługiwała
dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, to wojewoda – w drodze aktu prawa miejscowego – będzie ustanawiać i znosić obwody rybackie. Ponadto, zakres nowego przepisu przewiduje dodatkowe obowiązki dla
wojewody wskazując, czym ma się on kierować przy ustanawianiu i znoszeniu
obwodów rybackich. W rezultacie, wojewoda ustanawiając obwody rybackie powinien kierować się koniecznością zapewnienia warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w istniejących obwodach rybackich.
Do kompetencji zarządu województwa pozostawiono nadal kwestię tworzenia i znoszenia obrębów ochronnych. Zarząd województwa czyni to z urzędu lub
na wniosek uprawnionego do rybactwa lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Podstawą ustanawiania obrębów hodowlanych jest art. 13 ustawy o rybactwie
śródlądowym. Takie obręby tworzy siś w miejscach szczególnie przydatnych do
prowadzenia chowu lub hodowli ryb, zarówno w ramach istniejących obwodów
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rybackich, jak i poza nimi. Ustanawianie obrębów hodowlanych nadal pozostaje
w kompetencji zarządu województwa.
Bez zmiany pozostawiono art. 15 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym.
I tak w przypadku, gdy obwód rybacki ustanowiony na wodach objętych formami ochrony przyrody oddany jest w użytkowanie (na podstawie umowy z art. 4
ust. 1 pkt 2 tego aktu) i zachodzi konieczność jego zniesienia, takiego zniesienia
dokonuje się dopiero po upływie terminu, na jaki umowa ta została zawarta, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy.
Artykuł 15 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, iż ustanowienie
obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymaga zawarcia umowy
pomiędzy uprawnionymi do rybactwa.

Problemy w ustanawianiu obwodów rybackich
W zakresie ustanawiania obwodów rybackich funkcjonowała w ostatnich latach
wątpliwa praktyka polegająca na obejmowaniu granicami obwodów rybackich
lub tworzeniu nowych obwodów na wodach, których stan prawny pozostawał
sporny.
Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jako wystarczającą przesłankę do ustanowienia obwodu rybackiego niejednokrotnie traktowali
treść wpisu w ewidencji gruntów i budynków, gdzie jako klasoużytek dla danej
nieruchomości pokrytej wodami figurowało oznaczenie ‘Wp’ (tj. wody płynące). Prywatni właściciele wód objętych obwodami rybackimi występowali często na drogę sądową, w celu uchylenia niekorzystanych dla nich rozstrzygnięć.
Jako przykład takiej sprawy przywołać można orzeczenie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2016 r. (sygn. akt II Sa/Gd
156/16), w którym sąd stwierdził nieważność rozporządzenia nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu w Gdańsku z dnia 21 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w części w jakiej ustanowiono obwód rybacki na jeziorze stanowiącym prywatną własność
osoby wnoszącej skargę do sądu. Sąd uznał, że dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej ustanowił obwód rybacki na wodach z naruszeniem prawa,
ponieważ oparł się jedynie na danych z ewidencji gruntów, pomijając stan prawny nieruchomości wynikający z księgi wieczystej. Dyrektor nie miał kompetencji
do podważania stanu prawnego nieruchomości wynikającego z treści księgi wieczystej. Rozbieżności pomiędzy zapisami księgi wieczystej a danymi zawartymi
w ewidencji gruntów, powinny były zostać wyjaśnione i wyeliminowane przed
wydaniem rozporządzenia ustanawiającego obwód rybacki, w drodze postępo-
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wania – przed sądem powszechnym – o usunięcie niezgodności między stanem
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1007).
Konsekwencją przywołanego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest wydanie rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2017 r., poz. 3088). Nowym rozporządzeniem zniesiono kilkadziesiąt obwodów rybackich, które zostały ustanowione na
wodach o spornym statusie prawnym – co obrazuje skalę zjawiska obejmowania
w przeszłości wód prywatnych granicami obwodów rybackich.
Stróżyk-Kowalska (2015) podaje, że w regionie wodnym Dolnej Wisły, w roku
2015 funkcjonowały łącznie 663 obwody rybackie, z czego 499 obwodów obejmowało jeziora. Spośród obwodów jeziorowych w roku 2015 objętych umową na
oddanie w użytkowanie rybackie było 87% obwodów, z czego aż 78% stanowią
umowy zawierane przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Zauważyć należy, iż Prawo wodne z 2017 r. wprowadza – w zakresie ustalania
statusu prawnego wód – dodatkowe, wcześniej nieznane mechanizmy, dając ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej narzędzie prawne służące do
ustalania charakteru wód, w tym uznania ich za wody płynące lub za wody stojące (na podstawie art. 219 tego aktu). Decyzja ministra ustalająca charakter wód
daje podstawę do dokonania przez starostę powiatu zmiany w treści ewidencji
gruntów i budynków.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że Prawo wodne
z 2017 r. zmienia w pewnym stopniu dotychczasową praktykę ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych. Podmiotami publicznymi zaangażowanymi prawnie w funkcjonowanie obwodów rybackich i obrębów hodowlanych – po dniu 1 stycznia 2018 r. – będą: minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej, dyrektorzy regionalnych zarządów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodowie oraz zarządy województwa. Taka, nadal duża
liczba podmiotów publicznych, niekoniecznie może przełożyć się na sprawne
funkcjonowanie całego, omawianego systemu.
Zastanawiające jest przyznanie – dotychczas przysługującej dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej – kompetencji ustanawiania i znosze-
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nia obwodów rybackich wojewodom. Należy zadać pytanie, w jakim celu pozostawiono w takim razie w rękach zarządów województw kompetencję do
ustanawiania obrębów hodowlanych? Nadal o rybackim wykorzystaniu, niejednokrotnie tych samych wód, decydować będą trzy różne podmioty: organa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (w kwestii wydawania pozwoleń wodnoprawnych w związku z eksploatacją urządzeń wodnych służących
rybołówstwu), wojewodowie (w zakresie ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich) oraz zarządy województw (w zakresie ustanawiania i znoszenia obrębów hodowlanych i obrębów ochronnych).
Pozostawienie w rękach Wód Polskich kompetencji ustanawiania obwodów
rybackich przypadającej dotychczasowym regionalnym zarządom gospodarki
wodnej, pozwoliłoby na wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia w zarządzaniu wodami, tym bardziej, że Wody Polskie będą od 1 stycznia 2018 r.
sprawować uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód (częściowo w miejsce marszałków województw). Takie rozwiązanie pozwoliłoby na
uniknięcie dotychczasowych błędów w prawidłowym stosowaniu art. 12 ustawy o rybactwie śródlądowym, który stanowi, iż obwody rybackie ustanawia się
na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących. Wskazany
postulat wydaje się tym bardziej uzasadniony w obliczu – wynikającej z art. 219
Prawa wodnego z 2017 r. – kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do ustalania, w drodze decyzji administracyjnej charakteru wód. Oderwanie organu ustanawiającego obwody rybackie, czyli wojewody, od wiedzy na
temat aktualnego stanu prawnego wód, w tym od nowotworzonego systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego przez Wody Polskie, niesie ze sobą ryzyko powtarzania błędów przy ustanawianiu obwodów rybackich
na wodach prywatnych, które zdarzały się w przeszłości.
Problemy wskazywane szczególnie przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach
ubiegłych, w zakresie niewystarczającego wykorzystywania śródlądowych wód
powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa, będą najprawdopodobniej występowały nadal. Wynika to z wciąż niedoskonałej regulacji prawnej
w zakresie prawa własności wód w Polsce, szczególnie w kwestii rozróżniania pomiędzy kategorią wód płynących i wód stojących w akwenach posiadających znaczenie dla rybactwa – przede wszystkim w jeziorach. Temat ten stanowi osobną,
złożoną kwestię i nie był rozwijany szerzej w niniejszym opracowaniu. W przedmiotowej kwestii Prawo wodne z 2017 r. nie wniosło istotniejszych, nowych rozwiązań prawnych, pozostawiając stare problemy nierozwiązanymi.
Część podjętych działań legislacyjnych w obrębie rybactwa śródlądowego,
należy oceniać pozytywnie, jako prowadzące do większej elastyczności, czy porządkujące pewne obszary. Niektóre natomiast rozwiązania, a przede wszystkim
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oddanie wojewodom kompetencji w zakresie ustanawiania i znoszenia obwodów
rybackich, z jednoczesnym pozostawieniem części kompetencji w rękach samorządów województw, nie znajdują – niestety – głębszego uzasadnienia.
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HYDROGRAFICZNEGO
MARTWA WISŁA – WISŁA ŚMIAŁA
FUNCTIONING OF THE HYDROGRAPHIC SYSTEM
MARTWA WISŁA – WISŁA ŚMIAŁA

Streszczenie: Celem pracy jest próba określenia obiegu wody w układzie hydrograficznym Martwa Wisła – Wisła Śmiała. Jej podstawą jest oszacowanie wielkości natężenia
przepływu (włącznie z basenami portowymi) oraz określenie głównych uwarunkowań
wpływających na jego zróżnicowanie czasowe i przestrzenne, zarówno w rozkładzie pionowym jak i poziomym. Istotne jest również ustalenie, czy mamy do czynienia z typowym przepływem, czy tylko z ruchami wody wynikającymi z falowania wiatrowego.
Główne prace oparto na szczegółowej kwerendzie materiałów źródłowych. Ich uzupełnieniem były własne badania terenowe, podczas których wykonano pomiary natężenia
przepływu przy wykorzystaniu metody ADCP. Badania te przeprowadzono w roku 2014.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że warunki hydrologiczne obu rzek są
ściśle powiązane z oddziaływaniem morza. To morze decyduje o obiegu wody wewnątrz
akwenów, procesach i zjawiskach tam występujących. Z kolei dynamika i sposób oddziaływania morza wynika z uwarunkowań hydrometeorologicznych takich jak wiatr, czy
zmiany poziomu wody. Rzutuje to na silne powiązanie hydrologiczne akwenu morskiego
z Martwą Wisłą i Wisłą Śmiałą. Prądy występujące w ciekach mają charakter „chaotyczny” związany z kierunkiem i prędkością wiatru wiejącego w danej chwili. Zdarzają się
prądy dwukierunkowe tj. płynące w kierunku morza i w głąb lądu. Świadczą o tym uzyskane przepływy na Martwej Wiśle, które osiągały notowania od wartości ujemnych na
poziomie 30 m3·s-1 do 133 m3·s-1. Podobny, odwrócony przepływ zarejestrowano na Wiśle Śmiałej, od 22 m3·s-1 do 34 m3·s-1. W literaturze (Jasińska 1998, PROEKO 2010) podaje
się wartości nawet w przedziale od 23 do 178 m3·s-1 na Martwej Wiśle i od 17 do 40 m3·s-1
na Wiśle Śmiałej.
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Słowa kluczowe: przepływ, falowanie wiatrowe, ruch wody, kierunek prądu, prądy chaotyczne
Summary: The aim of the paper is an attempt to determine the water circulation in the
hydrological system of Martwa Wisła – Wisła Śmiała. Its basis is to estimate the volume
of flow (including port basins) and to determine the main determinants of its temporal
and spatial variation, both in vertical and horizontal distribution. It is also important to
determine whether we are dealing with a typical flow or only with water movements resulting from wind waves. The main work was based on field research during which flow
measurements were performed using the ADCP method. The study was conducted in
2014. Also made a detailed query of source material. Based on the results, it was found
that the hydrological conditions of both rivers are closely related to the influence of the
sea. It is the sea that determines the circulation of water inside the bodies of water, processes and phenomena there. In turn, the dynamics and impact of the sea is due to hydrometeorological conditions such as wind or changes in water level. It points to the strong
hydrological linkage of the sea area with the Martwa Wisła and the Vistula River. The currents in the watercourses are "chaotic" in relation to the direction and velocity of the wind
at a given moment. There are two-way currents, that is, moving towards the sea and inland. This is evidenced by the obtained flows on the Martwa Wisła, which reached record
levels of 30 m3·s-1 to 133 m3·s-1. A similar, inverted and gravitational flow was recorded
on the Wisła Śmiała, from 22 m3·s-1 to 34 m3·s-1. In literature (Jasińska, 1998, PROEKO,
2010), values are even in the range of 23 to 178 m3·s-1 on the Martwa Wisła and from
17 to 40 m3·s-1 on the Wisła Wisła.
Key words: flow, wind wave, water movement, current direction, chaotic currents

Wstęp
W latach 1889–1895, po wykonaniu sztucznego przekopu Wisły pod Świbnem,
a następnie w kolejnych latach wystąpieniu silnej erozji, nastąpiło odcięcie naturalnych ramion ujściowych Wisły od głównego jej koryta. Od tego czasu cały odcinek Martwej Wisły stanowi nieczynną odnogę Wisły, jeśli pominąć pewną ilość
wód przedostających się do niej podczas śluzowania statków w Przegalinie i wód
przeciekających przez wały wiślane. Dopływ wód lądowych występuje (głównie,
lecz w niezbyt dużych ilościach) z obszaru Żuław Gdańskich, w tym zwłaszcza
poprzez Motławę zasilaną wodami spływającymi z Wysoczyzny Gdańskiej (Nowak 1960). Pewne ilości wód dostarczają również kanały odwadniające i przepompownie.
Zabiegi regulacyjne ostatnich 150 lat w dolnej części Wisły spowodowały
stworzenie skomplikowanego układu hydrograficznego o złożonych stosunkach
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wodnych, w którym przepływ horyzontalny wody odbywa się grawitacyjnie lub
w sposób sterowany za pomocą urządzeń hydrotechnicznych. Dodatkowy wpływ
na wielkość przepływu i jego kierunek wywiera Zatoka Gdańska. W związku
z powyższym, za cel główny pracy przyjęto próbę scharakteryzowania horyzontalnego obiegu wody, z położeniem nacisku na wielkości natężenia przepływu
w całym zachodnim odcinku Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, uwzględniając istniejące tam baseny portowe. Ponadto zwrócono uwagę na określenie tych uwarunkowań, które w sposób istotny wpływają na uzyskiwane wielkości przepływu
i jego kierunku. Ważne było także ustalenie, czy występuje tu zjawisko typowego przepływu, czy tylko ruchy wody wynikające z falowania wiatrowego. Uzupełnieniem przeprowadzonych badań na podstawie materiałów źródłowych była
interpretacja zmienności objętości przepływu w czasie. Rozważaniom poddano
także niejednorodność przepływu w przestrzeni, zarówno w rozkładzie pionowym przekroju zwilżonego koryta Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, jak też poziomym, mając na uwadze zasięg wpływów morskich w obu ciekach.
Martwa Wisła to obiekt hydrograficzny o złożonym systemie krążenia wody.
Istnieją tu dwie drogi przepływu (Jasińska 1997). Pierwszy z nich prowadzi od
ujścia Wisły w Nowym Porcie, poprzez baseny portowe Gdańska, Górki Zachodnie, przełom Wisły pod Górkami Wschodnimi do ujścia. Drugi cykl zaczyna się
na Wiśle-Przekopie pod Świbnem i przebiega poprzez śluzę w Przegalinie, Sobieszewo i przełom Wisły pod Górkami Wschodnimi do ujścia przełomu (ryc. 1).
Pierwszy cykl, ze względu na nieczynny jaz w Pleniewie, jest całkowicie
otwarty. Wody mają w nim możliwość swobodnego krążenia w jednym i drugim
kierunku. Drugi cykl przecięty jest śluzą w Przegalinie. Śluza ta jest przeważnie zamknięta i jedynie specjalnymi drenami przepływa przez nią w tym czasie
znikoma ilość wody. Kiedy poziomy wody po obu jej stronach się wyrównują,
wówczas śluza jest otwarta, ale właśnie ze względu na małą różnicę poziomów
przepływ jest w tym okresie również minimalny. Prądy wody nie mają tu cech
prądów rzecznych. Przepływy na Martwej Wiśle charakteryzują się silną zmiennością w czasie jak też w zakresie kierunków i prędkości. Zmienność prądów
w warstwie powierzchniowej Martwej Wisły wynika z lokalnych wiatrów oraz falowania. Przepływ na Martwej Wiśle jest zmienny w czasie, zarówno ze względu
na kierunki jak i wartości prędkości wiatru, szczególnie, gdy prędkości są małe
do 0,10 m s-1. Przy małych prędkościach wiatru, kierunki prądu zmieniają się
w zakresie 360° (Jasińska 1991). Maksymalne wartości prędkości przepływu na
Martwej Wiśle wynoszą około 0,30 m·s-1 (Jasińska 1993). Przepływy na Martwej
Wiśle charakteryzują się również silną zmiennością w czasie. Ta zmienność prądów jest uzależniona od zmian poziomu wody w ujściach, różnic gęstości wody,
lokalnych zmian warunków anemobarycznych i w pewnej tylko części od spływu
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lądowego wód. Charakterystyczne są przypadki różnych kierunków przepływu
w przekroju oraz ich zmiany nawet w trakcie prowadzonych pomiarów.

Ryc. 1.

Martwa Wisła i Wisła Śmiała – widok z lotu ptaka z zaznaczonymi dwoma cyklami obiegu
wody – A i B (www.google.pl).

Fig. 1.

Martwa Wisła and Wisła Śmiała – bird's eye view with two water circulation cycles – A and B.

Metody
Podstawowe prace polegały na badaniach kameralnych i terenowych.
Prace kameralne opierały się na kwerendzie materiałów źródłowych w różnych instytucjach państwowych i prywatnych. Poszukiwano informacji na temat
stosunków wodnych dolnej Wisły w zasobach m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
w Gdańsku, Gdańskich Wód, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz bibliotek uniwersyteckich. Miały one na celu zebranie
wszelkich możliwych wyników pomiaru natężenia przepływu poddanym badaniom obiektom hydrograficznym oraz sporządzenie charakterystyki hydrologicznej rzek. W pracy oparto się także na Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji wejścia do portu wewnętrznego
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w Gdańsku wykonanego przez PROEKO (2010) w Gdańsku na zlecenie Urzędu
Morskiego w Gdyni. Z tego raportu wykorzystano w pracy dane hydrologiczne
i hydrograficzne. Zestawienie informacji na temat wykorzystanych danych źródłowych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie źródeł danych wykorzystanych w pracy.
Table 1.

Compilation of data sources used at work.

Rodzaj danych

Okres danych

Gdańskie Wody

Źródło danych

Dane dotyczące polderów i przepompowni oraz odprowadzania
wód opadowych

2008–2012

Grupa Lotos

Dane dotyczące objętości wody
odprowadzanej w ciągu doby
do rzeki Rozwójka z pompowni

2006–2012

IBW PAN w Gdańsku

Pomiary wielkości przepływów
w rejonie ujść Martwej Wisły
i Wisły Śmiałej

1996–1997

IMGW Gdynia

Stany wody w Morzu Bałtyckim
i Martwej Wiśle

2004–2008

Majewski (1977)

Zmiany objętości wody
w Martwej Wiśle

1974–1975

Mikulski (1970)

Dopływ wód śródlądowych do
Martwej Wisły

1951–1960

Nowacki, Szumilas (2010)

Przepływy na Motławie

2004–2009

PROEKO Gdańsk

Pomiary wielkości przepływów
w rejonie ujść Martwej Wisły
i Wisły Śmiałej

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Gdańsku

Dane dotyczące polderów i przepompowni

2010

2008–2012

Badania terenowe przeprowadzono w pierwszej połowie września 2014 r.,
a ich zakres obejmował wykonanie pomiarów natężenia przepływu w 18 przekrojach Martwej Wisły, Wisły Śmiałej i Przekopu Wisły. Lokalizację posterunków hydrometrycznych przedstawiono na ryc. 2. Pomiary przepływu zrealizowano przy użyciu Akustycznego Dopplerowskiego Prądomierza Profilującego
(ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler) River Surveyor firmy Sontek. Metoda ADCP opiera się na zjawisku Dopplera i umożliwia uzyskanie obrazu kierunku i prędkości wody w zadanej liczbie komórek elementarnych w przekroju poprzecznym koryta. To z kolei jest cechą pożądaną w ciekach o zmiennym spadku
hydraulicznym. Wartość przepływu w korycie obliczana jest w oparciu o całkowity przepływ zarejestrowany przez urządzenie oraz estymację obszarów brzegowych, tj. pewnej definiowalnej powierzchni pomiędzy urządzeniem a brzegami
rzeki oraz w strefach wygaszania fali dźwiękowej przy dnie cieku oraz w warstwie, w której zanurzony jest czujnik (obejmuje cały przekrój rzeki). Estyma-
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cja wykonywana jest w oparciu o funkcje stałą, wykładniczą lub trójstopniową,
wszystkie dostępne z poziomu użytkownika. Dla obszarów ściśle zdefiniowanych
istnieje możliwość zastosowania liczbowego współczynnika korygującego przepływ w estymowanym obszarze.

Ryc. 2.

Lokalizacja punktów pomiarowych i wykonanych transektów na Martwej Wiśle i Wiśle
Śmiałej.

Fig. 2.

Location of measurement points and made transects the Martwa Wisła and Wisła Śmiała.

Charakterystyka hydrograficzna Martwej Wisły i Wisły Śmiałej
Martwa Wisła (ryc. 3) – dolny bieg dawnej Leniwki – położona jest między ujściem Wisły w Świbnie a Zatoką Gdańską w Nowym Porcie (Mikulski 1964).
Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne Kondrackiego
(2000), Martwa Wisła znajduje się na terenie Pobrzeża Południowobałtyckiego
i płynie przez Żuławy Wiślane (Żuławy Gdańskie) i Mierzeję Wiślaną. Z kolei
według Podziału hydrograficznego Polski (2005), zlewnia Martwej Wisły sąsiaduje ze strefą Przymorza, zlewnią Wisły, Wierzycy i Wdy oraz na niewielkim odcinku ze zlewiskiem Zalewu Wiślanego.
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Ryc. 3.

Martwa Wisła – część zachodnia wraz z Wisłą Śmiałą.

Fig. 3.

Martwa Wisła – west part along Wisła Śmiała.
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Długość całkowita Martwej Wisły wynosi 27 km i ze względu na zróżnicowanie morfometryczne oraz hydrograficzne można podzielić ją na dwie części:
wschodnią od śluzy w Przegalinie do odgałęzienia Wisły Śmiałej oraz zachodnią
od Wisły Śmiałej do ujścia w Nowym Porcie w Gdańsku. Część zachodnia między Nowym Portem, a ujściem Motławy i dalej do Mostu Siennickiego, stanowi
obszar portu z licznymi kanałami, basenami, dokami i nabrzeżami (ryc. 3). Odcinek od Mostu Siennickiego do ujścia Wisły Śmiałej ma kształt dawnego koryta rzecznego z częściowo zabudowanymi brzegami wykorzystywanymi dla celów
gospodarczych. Odcinek wschodni ma charakter szeroko rozlanego cieku z częściowo zabudowanymi brzegami. Powierzchnia wodna Martwej Wisły wynosi
około 9 km2, a jej objętość przy średnim stanie wody osiąga 0,042 km3. Głębokość średnia cieku wynosi 4,7 m, przy czym głębokości są bardzo zróżnicowane.
Koryto zachowało w wielu miejscach cechy dawnego odcinka ujściowego rzeki
z przegłębieniami na zakolach. W części zachodniej Martwej Wisły o szerokości 100–400 m, ze względu na wykorzystanie jej dla celów portowych, głębokości są większe – do 11 m, a brzegi obudowane. W części wschodniej szerokości
wynoszą 200–600 m, a głębokości są znacznie mniejsze w miejscach zamulo-
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nych – około 2,5 m. Na odcinku od „Polskiego Haka” (obszar i nabrzeże przy
ujściu Motławy do Martwej Wisły, na wprost Kanału Kaszubskiego rozgraniczający w przeszłości gdański port zewnętrzny od portu wewnętrznego) do połączenia z Wisłą Śmiałą na długości około 8,4 km koryto Martwej Wisły meandruje.
Powierzchnia zlewni Martwej Wisły (ryc. 4) wynosi 1751,71 km2 (Podział
Hydrograficzny Polski 2005). Oddzielona jest ona od Przekopu Wisły śluzą
w Przegalinie. Lewe przyrzecze Martwej Wisły wraz z Motławą i Radunią wynosi 1376,4 km2. Uchodzą tu: Motława z Radunią, Potok Bystrzec (Strzyża), Potok
Siedlecki, Rozwójka, wody licznych kanałów odwadniających Żuławy m.in. Trójkanały (Kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy, Kanał Gołębi).

Ryc. 4.

Zlewnia Martwej Wisły (Cieśliński 2003).

Fig. 4.

Martwa Wisła catchment (Cieśliński 2003).

Wisła Śmiała (por. ryc. 3) stanowi Przełom, który powstał w 1840 roku, gdy
w wyniku zatoru lodowego wody Wisły (ramienia nazywanego wtedy Leniwką)
przerwały wydmy Mierzei Wiślanej koło osady Górki i znalazły ujście w morzu.
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Nowe ujście rzeki nazwano na mapach niemieckich Przełomem Wisły, a na polskich za Wincentym Polem Wisłą Śmiałą (Mikulski 1989). Długość cieku wynosi
2500 m (Fac-Beneda, Nowacki 2013), zaś szerokość waha się od 280 do 500. Szacowana powierzchnia koryta wynosi 0,8 km2. Głębokość rzeki w torze wodnym
wynosi 7,3 m. Wisła Śmiała oddziela Wyspę Portową (na zachodzie) i Wyspę Sobieszewską (na wschodzie). Przy wschodnim brzegu zlokalizowany jest rezerwat przyrody Ptasi Raj, który oddzielony jest od Wisły Śmiałej kamienną groblą.
Na brzegu zachodnim znajdują się: Stocznia Wisła i ośrodki żeglarskie w Górkach Zachodnich. Od południa łączy się z Martwą Wisłą, z którą tworzy nierozerwalny układ hydrodynamiczny. Bardzo często są one utożsamiane z typowymi
układami estuariowymi (Majewski 1972, Jasińska 1991, Jasińska i Massel 2007).
Obserwowane w Wiśle Śmiałej stosunki hydrologiczne wykazują, że nie jest ona
ujściem rzeki. Nie występuje w niej jednolity, co do kierunku, odpływ wód charakterystyczny dla rzek. Prądy występujące w jej korycie, również nie mają charakteru rzecznego, lecz odznaczają się dużą zmiennością kierunku i rozwarstwieniem w pionie. Z tego powodu, przepływy i wymiana jej wód z Zatoką Gdańską
wykazuje zmienność kierunku (Majewski 1990).
Stosunki wodne terenów, przez które przepływa Martwa Wisła wraz z Wisłą Śmiałą mają złożony charakter. Po pierwsze, wpływ na to wywiera sąsiedztwo Zatoki Gdańskiej. Tworzy ona bowiem północno-wschodnią granicę omawianych terenów i stanowi bazę erozyjną dla płynących wód powierzchniowych
oraz kształtuje wahania poziomu wód gruntowych na obszarach nisko położonych. Całkowita amplituda wahań Zatoki Gdańskiej wynosi prawie 2,7 m (Szukalski 1974). Po drugie, czynnikiem decydującym o formowaniu się stosunków
hydrograficznych rozpatrywanego obszaru jest morfologia terenu. Kontrasty
krajobrazowe wynikające z rozmieszczenia poszczególnych jednostek geomorfologicznych, wpływają nie tylko na wykształcenie i rozkład sieci rzecznej, ale powodują również silne zróżnicowanie w zaleganiu zwierciadła wód gruntowych.
Układ sieci rzecznej jest wyraźnie zgodny z konfiguracją powierzchni. Sama powierzchnia terenu jest stosunkowo mało przeobrażona w odniesieniu do powierzchni pierwotnej, wykształconej w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu i jego wód oraz działalności wiatru i morza (Drwal i Cieśliński 2007).
Trzecim czynnikiem modyfikującym tutejsze stosunki wodne jest praca człowieka. Dzięki tej pracy rozległe obszary równiny deltowej Wisły przybrały współczesne oblicze krajobrazu kulturowego (Cebulak 1984). W jej efekcie, dominującym
elementem hydrograficznym badanego obszaru jest gęsta sieć kanałów i rowów
odwadniających ograniczona sztucznymi działami wodnymi w postaci wałów
zamykających poldery, choć wokół samej Wisły Śmiałej takich układów nie ma
(ryc. 5). Zmiany regulacyjne, w wyniku których dokonano przekierowania wód
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rzecznych do sztucznie wykonanych kanałów wprowadziły wiele nienaturalnych
cech w krajobrazie analizowanego terenu (Cebulak 2010).

Ryc. 5.

Wisła Śmiała. 1 – pompownie, 2 – cieki, 3 – cieki o szerokości w skali mapy, zbiorniki wodne,
4 – wały wiślane, 5 – poldery, 6 – podmokłości, 7 – lasy.

Fig. 5.

Wisła Śmiała. 1 – pumping stations, 2 – rivers, 3 – rivers with a map scale, 4 – Vistula banks,
5 – polders, 6 – wetlands, 7 – forests.

System polderowy
Układ polderów, mogących bezpośrednio lub pośrednio wpływać na wzrost poziomu wody w Martwej Wiśle i Wiśle Śmiałej, jest silnie rozbudowany. Składają
się na nie poldery położone nie tylko na Wyspie Sobieszewskiej, ale także wzdłuż
całej Martwej Wisły i Motławy oraz systemy rowów i kanałów odprowadzających
swoje wody do Martwej Wisły. Wzdłuż Wisły Śmiałej nie znajduje się żaden polder. Wśród obiektów występujących w zlewni Martwej Wisły i Wisły Śmiałej wymienić można pompownię sztormową Grupy Lotos. o wydajności 4 014m3·h-1.
Wrota sztormowe są zamknięte i tylko otwierają się, gdy poziom Wisły jest taki
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sam jak Rozwójki, lub niższy niż w Rozwójce (dopływ Martwej Wisły, uchodzący
w okolicy Siennej Grobli).
Inną grupę obiektów stanowią poldery na Żuławach Gdańskich, które podlegają Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Istotnych dla
analizowanych obiektów jest 16 polderów oraz pompownia przeciwsztormowa
w Przejazdowie (tab. 2). Powierzchnia całkowita odwadniana przez te poldery
wynosi 28 025 ha, natomiast sumaryczna objętość wód odprowadzanych wody
w sposób bezpośrednio lub pośrednio do układu hydrograficznego Martwa Wisła – Wisła Śmiała wynosi 22 900 dm3·s-1.
Tabela 2. Zestawienie polderów wokół Martwej Wisły i Wisły Śmiałej (ZMiUW).
Table 2.

Lp.

A collection of polders around the Martwa Wisła i Wisła Śmiała (ZMiUW).

Nazwa polderu

Powierzchnia
polderu
[ha]

Odbiornik

Sumaryczna
wydajność pomp
[l·s-1]

1.

Nr 4 Przejazdowo

1579

Kanał Pleniewski

2.

Nr 7 Koszwały

527

Kanał Piaskowy

1600

3.

Nr 8 Bystra

375

Kanał Wysoki

1100
1600

800

4.

Nr 11 Wiślinka

716

Martwa Wisła

5.

Nr 12 Wiślinka

184

Kanał Piaskowy

800

6.

Nr 13 Koszwały

525

Kanał Piaskowy

800

7.

Nr 14 Miłocin

753

Kanał Piaskowy

800

8.

Nr 15 Cedry Wielkie

1047

Kanał Śledziowy

1600

9.

Nr 16 Kiezmark

1108

Kanał Śledziowy

1200

821

Kanał Śledziowy

1600
800

10.

Nr 17 Cedry Małe

11.

Nr 18 Trzcińsko

338

Kanał Śledziowy

12.

Nr 19 Trzcińsko

380

Kanał Śledziowy

13.

Nr 34 Sobieszewo

14.

Nr 35 Leszkowy

878

Kanał Śledziowy

800

15.

Nr 36 Trutnowy

1170

Kanał Piaskowy

1600

989

Kanał Śledziowy

16.

Nr 37 Błotnik

17.

Sztormowa

1524

10375

Martwa Wisła

800
2400

1600
3000

Z kolei pod zarządem Gdańskich Wód znajduje się 20 pompowni zlokalizowanych na terenie całego Gdańska, z czego siedem jest istotna dla obu rzek. Są
to: Gniła Łacha, Kaczeńce, Litewska, Nowy Port, Płonia, Wielopole, Zawodzie
(tab. 3). Ich łączna wydajność równa się 6988 dm3·s-1. Powierzchnia objęta odwodnieniem przez te pompownie wynosi 1 713 ha.
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Tabela 3. Zestawienie przepompowni administrowanych przez Gdańskie Wody istotnych dla anazliowanych rzek.
Table 3.

Lp.

A pumping station organized by Gdansk Waters, important for analysed rivers.

Nazwa
pompowni

Lokalizacja

Ilość pomp
i ich wydajność
= łączna wydajność
[l·s-1]

Powierzchnia
odwadniania
[ha]

Rodzaj
pompowni

1.

Gniła Łacha

Stogi ul. Nad Brzegiem

2·400=800

132

melioracyjna

2.

Kaczeńce

Stogi ul. Kaczeńce

3·360=1080

186

melioracyjna

3.

Litewska

Biały Dworek
ul. Litewska

3·236=708

10

4.

Nowy Port

Nowy Port
ul. Starowiślna

3·400=1200

375

melioracyjna

5.

Płonia

Płonia Mała
ul. Sztutowska

80+110=190

50

melioracyjna

6.

Wielopole

Letnica ul. Wielopole

4·540=2160

375

deszczowa

7.

Zawodzie

Rudniki ul. Zawodzie

450+400=850

585

melioracyjna

deszczowa

Z wykonanych obliczeń można wnioskować, że w przypadku maksymalnych
dopływów wód z polderów i pompowni, uchodzi do Martwej Wisły średnio
rocznie około 28 mln m3 z polderów będących pod administracją WZMiUW
w Gdańsku, około 18 mln m3 z pompowni będących pod administracją Gdańskich Wód oraz około 4 mln m3 z pompowni Grupy Lotos. Łącznie daje to wartość 50 mln m3 wody rocznie. Martwa Wisła przy średnim stanie wody ma objętość na poziomie 420 mln m3 wody. Tak więc całkowity dopływ wody z polderów
i pompowni stanowi zaledwie 11,9% objętości Martwej Wisły. Podana wartość
50 mln m3 wody dotyczy ponadto okresu wilgotnego, natomiast w latach przeciętnych wartość ta zmniejsza się do około 35 mln m3, a w okresach suchych do
około 25 mln m3 wody rocznie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dopływ z polderów i pompowni rozłożony jest w czasie i wskazane objętości nie są dostarczane w jednej chwili.

Alimentacja wód Martwej Wisły
Oszacowania dopływu wód śródlądowych do Martwej Wisły dokonał Mikulski
(1970) dla dziesięciolecia 1951–1960. Według jego obliczeń, ogólna objętość wód
doprowadzanych z lądu wynosi 0,324 km3 na rok, z czego na półrocze zimowe
(XI–IV) przypada 57%, a na letnie (V–X) 43%. Podwyższony średni dopływ występuje od października do kwietnia i kształtuje się na poziomie11–12 m3·s-1. Obniżony dopływ jest charakterystyczny dla pozostałych części roku, z minimum
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w lipcu (7 m3·s-1). Wynika stąd, iż, średni roczny dopływ z lądu szacowany jest na
około 10 m3·s-1. Dokładne dane zostały przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Dopływ wód śródlądowych w dorzeczu Martwej Wisły w latach 1951–1960 w m3 s-1 (Mikulski 1970).
Table 4.

Supply of inland water in the basin of the Martwa Wisła in the years 1951–1960 in m3 s-1 (Mikulski 1970).

Miesiąc
Dopływ w m3/s

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

11,3

11,6

11,2

11,6

12,1

11,3

8,5

7,5

7,3

9,0

9,6

10,9

półrocze XI–IV 11,8 m3·s-1
półrocze V–X 8,8 m3·s-1

Główną rzeką odprowadzającą wody do Martwej Wisły jest Motława. Jej
udział w dopływie do Martwej Wisły wynosi rocznie około 60%. Średni roczny przepływ Motławy jest wyrównany. W latach 2004–2009 wahał się on w granicach od 4,8 do 7,4 m3·s-1 (ryc. 6). W okresie tym wystąpiły również przepływy
ekstremalne. W 2005 roku maksymalny przepływ, który wyniósł 36,0 m3·s-1 był
wywołany roztopami po dużych opadach śniegu 15 marca 2005 roku.

Ryc. 6.

Przepływy maksymalne, średnie i minimalne na Motławie w latach 2004–2009 (Nowacki
i Szumilas 2010).

Fig. 6.

Maximum, average and minimum flows at Motlawa in 2004–2009 (Nowacki and Szumilas
2010).
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Pozostałe dopływy w stosunku do Motławy odprowadzają do Martwej Wisły
niewielkie ilości wody. Zakres zmienności przepływów dla rzeki Strzyża w latach
1995–2009 wahał się od 175 dm3·s-1 do 371 dm3·s-1 (Sikora i Cieśliński 2015).
Z kolei Szydłowski i Mikos-Studnicka (2015) dla lat 2000–2014 wskazują, że zakres zmienności przepływów dla tej rzeki wahał się od 137 dm3·s-1 do 222 dm3·s-1,
zaś średnia dla tego okresu wyniosła 175 dm3·s-1. Dla pozostałych cieków brak
jest danych na temat przepływów, choć można założyć, że będą one mniejsze
w stosunku do Stzyży, co wynika z ich wielkości i powierzchni zlewni.

Wahania poziomu wody
Martwa Wisła pozostaje pod bezpośrednim wpływem morza od czasu wykorzystania Przekopu Wisły pod Świbnem. Decydującą rolę morza w kształtowaniu warunków hydrologicznych Martwej Wisły potwierdza analiza porównawcza poziomu wody w morzu i rzece (ryc. 7), która wykazuje zgodność wahań.
Jednocześnie średnie poziomy wody w latach 2004–2008 są do siebie zbliżone i wynoszą: dla Martwej Wisły 509 cm, zaś dla Morza Bałtyckiego 511 cm.

Ryc. 7.

Zmiany poziomu wody w Morzu Bałtyckim (posterunek Port Północny) i Martwej Wiśle (posterunek Sobieszewo) w latach 2004–2008 (PROEKO 2010).

Fig. 7.

Changes in the level of water in the Baltic Sea (the North Port station) and the Martwa Wisła
(Sobieszewo stattion) in 2004–2008 (PROEKO 2010).
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Również wartości minimalne i maksymalne są podobne i wynoszą odpowiednio
447 cm i 597 cm dla Martwej Wisły oraz 450 cm i 613 cm dla Morza Bałtyckiego.
Wahania poziomu wody występują na ogół równomiernie na całym odcinku
Martwej Wisły zgodnie z rytmem wahań poziomu morza. Pewne deformacje poziomu występują w okresach silniejszych wiatrów z sektora zachodniego. Stwierdzić zatem można, że wiatr jest głównym czynnikiem generującym deniwelacje
poziomu morza, które z kolei wpływają na zmiany poziomu wody na Martwej
Wiśle (Jasińska 1997).

Wymiana wody
Jednym ze sposobów oceny wymiany wód pomiędzy morzem i rzeką jest metoda oparta na obliczeniach zmian objętości wody w okresach spiętrzeń i obniżeń ogólnego poziomu wód Martwej Wisły (Majewski 1977). Biorąc pod uwagę fakt, że poziom wody w Martwej Wiśle zmienia się na ogół równomiernie na
całej jej długości i że przeciętne spadki zwierciadła wody są przeważnie bardzo
małe (Majewski 1977), za podstawę do obliczeń zmian objętości przyjęto zmiany
stanów wody rejestrowane w Sobieszewie. Uzyskane przyrosty stanów wody pomnożono przez odpowiednie współczynniki zmian objętości odczytane z krzywej objętości Martwej Wisły. Otrzymana w ten sposób suma ogólna napływów
w ciągu roku 1974/75 wynosiła 0,190 km3, odpływu 0,467 km3, a więc wypadkowy odpływ do morza wyniósł 0,276 km3 (tab. 5).
Tabela 5. Miesięczne zmiany objętości wód Martwej Wisły (tyś m3) w roku 1974/75 w okresie odpływu do morza (O), napływu wód (N) i zmiany wypadkowe (N–O) (Majewski 1977).
Table 5.

Monthly changes in the volume of water of the Martwa Wisła (thousand m3) from 1974 to
1975 during the outflow to the sea (O), the inflow of water (N) and variable (N–O) (Majewski 1977).

Rok
N
O
N–O

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

190317 26121 16791
– 17803 12546 7166 10902 5714 19040 16093 19125 39993
466582 63198 45626 27692 47053 32161 12994 31929 25786 42005 41715 44783 52617
276265 37077 28835 27692 29250 19615 5828 21027 20072 22965 25622 25658 12624
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Wyniki
Przepływ wody na podstawie materiałów źródłowych
PROEKO w Gdańsku wykonało w maju i na początku czerwca 2010 r., patrolowe pomiary przepływu wody w dwóch profilach hydrometrycznych, po jednym
na Martwej Wiśle i Wiśle Śmiałej (ryc. 8). W przypadku Martwej Wisły zaobserwowano tylko jedną sytuację, w której w całym korycie woda odpływała do morza (178,0 m3·s-1), jedną, w której woda dopływała całym korytem w ramię Martwej Wisły (43,0 m3·s-1) – zjawisko cofki oraz trzy przypadki, gdzie przepływ był
dwukierunkowy (ryc. 9). Z kolei dla Wisły Śmiałej również zanotowano sytuację, w której w całym korycie woda odpływała do morza (36,0 m3·s-1) i jedną sytuację, w której woda dopływała od strony morza całym korytem Wisły Śmiałej
(40,0 m3·s-1). W pozostałych terminach przepływ był dwukierunkowy (ryc. 10).
Otrzymane wyniki wskazały, że ruch wody w ujściu Wisły Śmiałej zależy wyłącznie od intruzji wód morskich oraz wahań poziomu morza.

Ryc. 8.

Lokalizacja przekrojów hydrometrycznych oraz punktów poboru próbek wody na Martwej
Wiśle i Wiśle Śmiałej.

Fig. 8.

Location of hydrometric sections and water sampling points on the Martwa Wisła and Wisła
Śmiała.
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Ryc. 9.

Wielkość natężenia przepływu na Martwej Wiśle w trakcie wyjazdów patrolowych wykonanych w okresie maj – czerwiec 2010 roku.

Fig. 9.

Flow rate on the Martwa Wisła during patrol trips made in the period May – June 2010.

Rozpatrując kierunki i prędkości prądów stwierdza się dużą zależność ruchu
wód Martwej Wisły od wahań poziomu morza. Prądy te nie mają cech prądów
rzecznych. Ruchy wody w korycie Martwej Wisły odznaczają się bardzo dużą
zmiennością kierunku w czasie oraz rozwarstwieniem przepływu wód w pionie i w całym przekroju poprzecznym koryta na co wskazywała Jasińska (1998).
Ta zmienność prądów uzależniona jest głównie od zmian poziomu wody w ujściach rzek do morza, ale również od różnic gęstości wody, lokalnych warunków
anemobarycznych i w pewnej tylko części od spływu lądowego wód. Zmienność
kierunku prądu jest bardzo duża. Na podstawie danych IBW PAN tylko w 17%
przypadków utrzymywał się przez całą dobę w jednym kierunku, w 40% prądy zmieniały kierunki przepływu z napływu w odpływ i odwrotnie trzy do pięciu razy na dobę, maksymalnie nawet do dziewięciu razy na dobę. Notowano
również dłuższe okresy bez prądów (do dwóch dób). Prędkości prądu są bardzo małe, mniejsze od 2 cm·s-1 (ponad 50% notowań), a wraz ze słabymi prądami 2–5 cm·s-1 stanowią 80% rejestracji. Udział prądów o prędkości powyżej
10 cm·s- 1 stanowią 2–5% obserwacji. Ten dość chaotyczny obraz prądów pulsujących pod wpływem nieustannych ruchów poziomu morza, maskuje typową
cyrkulację estuariową wód, wynikającą z innej gęstości wody morskiej i wód
Martwej Wisły. Różnice gęstości są z kolei konsekwencją wahań temperatury
i zasolenia wody, przy czym wpływ zasolenia na zmiany gęstości jest decydujący (Majewski 1977).
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Ryc. 10. Wielkość natężenia przepływu na Wiśle Śmiałej w trakcie wyjazdów patrolowych wykonanych w okresie maj – czerwiec 2010 roku.
Fig. 10.

Flow rate on the Wisła Śmiała during patrol trips made in the period May – June 2010.

Główną drogą wymiany wód w Martwej Wiśle jest jej ujście pod Nowym Portem. Określenie wielkości tej wymiany jest jednak bardzo trudne, ponieważ pomiary wielkości przepływów w rejonie Martwej Wisły są bardzo nieliczne. Pomiary wykonane przez IBW PAN w latach 1996–97 w przekrojach ujściowych
wskazują na znaczne zróżnicowanie co do wielkości i kierunku przepływu. Na
sześć pomiarów wykonanych w roku 1997, w dwóch wystąpił napływ wód do
Martwej Wisły, w czterech zaś przypadkach zarówno napływ jak i odpływ. Według pomiarów z 1996–1997 zarejestrowano odpływy z Martwej Wisły w przedziale 90–230 m3·s-1, a napływ w zakresie 30–55 m3·s-1.
W ujściu Wisły Śmiałej występują wszystkie możliwe kombinacje przepływów w tym jednoczesny napływ i odpływ. Zanotowano tu odpływy w przedziale 23–35 m3·s-1 i napływy w przedziale 17 – 55 m3·s-1 (dane uzyskane z IBW PAN
w Gdańsku). Dane te świadczą o dużej dynamice mieszania się wód w ujściu
rzeki. Ruch wody w ujściu Wisły Śmiałej zależy wyłącznie od wlewów i wypływów wody morskiej, w rytm wahań poziomów morza. Maksymalne prędkości
w ujściu Wisły Śmiałej wywołane tymi przepływami są rzędu kilku centymetrów
na sekundę. Poziomy wód w Wiśle Śmiałej są uzależnione od wahań zwierciadła wody w głównym korycie Wisły i znajdują się pod wpływem wahań stanów
wody w Zatoce Gdańskiej (Kaptur 1967). Różnice poziomów wody między Zatoką Gdańską a Wisłą Śmiałą nie przekraczają na ogół kilku centymetrów.
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Przepływy wody na podstawie badań terenowych
Uzyskane wyniki potwierdziły, że przepływy w Martwej Wiśle są mocno zróżnicowane (tab. 6).
Tabela 6. Wielkości natężenia przepływu w profilach pomiarowych na Martwej Wiśle i Wiśle Śmiałej.
Table 6.

The size of the flow profile in the measurement sites in Martwa Wisła and Wisła Śmiała.

data pomiaru

Nr profilu
pomiarowego

Qśr [m3·s-1]

Nazwa obiektu

04.09.14

1

34,41

04.09.14

2

5,08

Wisła Śmiała

04.09.14

3

9,75

Martwa Wisła

05.09.14

4

9,66

Martwa Wisła

Basen Południowy

05.09.14

5

11,97

Martwa Wisła

05.09.14

6

14,27

Martwa Wisła

05.09.14

7

1,35

05.09.14

8

8,38

Opływ Motławy
Martwa Wisła

05.09.14

9

10,98

Martwa Wisła

05.09.14

10

8,12

Motława

05.09.14

11

1,96

basen bez nazwy

05.09.14

12

9,41

Martwa Wisła

05.09.14

13

2,99

Basen Ostrowica II

05.09.14

14

7,76

Basen Ostrowica

05.09.14

15

11,30

Kanał Kaszubski

08.09.14

16

12,67

Basen Górniczy

08.09.14

17

22,03

08.09.14

18

4,59

Basen Władysława IV

08.09.14

19

0,01

„platforma pod prom”

08.09.14

20

0,07

„basen promowy”

Martwa Wisła

W okresie pomiarowym wahał się on w zakresie od 9,41 m3·s-1 w punkcie nr 12
(ryc. 11) do 22,03 m3·s-1 w punkcie nr 17. Z kolei na Wiśle Śmiałej zanotowano
wartość przepływu na poziomie 34,41 m3·s-1. Dla pozostałych punktów zlokalizowanych w basenach portowych odnotowane przepływy mieściły się w zakresie
od 1,96 m3·s-1 w basenie bez nazwy (punkt nr 11) (ryc. 12) do 12,67 m3·s-1 w Basenie Górniczym. W przypadku tych pomiarów uzyskane wartości należy wiązać z ruchami mas wody (falowanie i piętrzenie), a nie klasycznym przepływem.
Również duże powierzchnie basenów powodują, że otrzymano znaczne wartości
przepływu, choć nie związanego z typowym, notowanym we właściwym korycie
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rzeki. Świadczyć mogą o tym wykonane przekroje poprzeczne i uzyskane wartości prędkości w poszczególnych komórkach pomiarowych. Rozkład prędkości
w poszczególnych komórkach jest zazwyczaj mocno zróżnicowany i chaotyczny,
choć można zauważyć tendencję najwyższych prędkości w centralnej części koryta. W czasie prac terenowych wykonano również pomiar przepływu na Motławie, gdzie odnotowano wartość 8,12 m3·s-1 i Opływie Motławy, gdzie zmierzony
przepływ osiągnął wartość 1,35 m3·s-1. Dwa z punktów zlokalizowanych na Martwej Wiśle (nr 19 i 20) zdecydowanie odbiegały od pozostałych wyników. W tych
punktach uzyskano przepływ odpowiednio na poziomie 0,01 m3·s-1 i 0,07 m3·s-1.
Tak małe wartości należy wiązać z ograniczeniami zabudowy antropogenicznej,
przez co nie istnieje tu przepływ, a jedynie następuje wymiana wody wynikająca
z falowania i podpiętrzania wiatrowego.

Ryc. 11. Przekrój poprzeczny w przekroju nr 12.
Fig. 11.

Cross section of a transect No. 12.
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Ryc. 12. Przekrój poprzeczny w przekroju nr 11.
Fig. 12.

Cross section of a transect No. 11.

Podsumowanie
Martwa Wisła i Wisła Śmiała to według niektórych autorów estuarium (Majewski 1972, Jasińska i Massel 2007), gdyż obserwuje się tam obieg wody typowy
dla tego typu obiektów. Z kolei według Drwala i Cieślińskiego (2007), akweny te
nie spełniają warunków stawianych definicjom estuariów. Pomimo, że efekt oddziaływania morza jest zbliżony do tego notowanego w klasycznych estuariach,
to proces je wywołujący jest inny. W przypadku Martwej i Śmiałej Wisły oddziaływanie morza wywołane jest bowiem przez regionalne zjawiska hydrometeorologiczne, a nie jak to ma miejsce w typowych estuariach – pływami. Pomimo
braku zgodności w zdefiniowaniu, czym są Martwa i Śmiała Wisła, jedno jest
niezaprzeczalne: warunki hydrologiczne są ściśle powiązane z oddziaływaniem
morza. Dynamika oddziaływania morza wynika z kolei z uwarunkowań hydrometeorologicznych takich jak choćby wiatr, czy zmiany poziomu wody. W konsekwencji są to dwa obiekty hydrograficzne (Martwa Wisła i Wisła Śmiała) silnie ze sobą powiązane hydrologicznie. Zmiany poziomu wody w Martwej Wiśle
i Wiśle Śmiałej są silnie skorelowane z wahaniami Morza Bałtyckiego, a prądy
tam występujące mają charakter prądów „chaotycznych” wynikających z kierunku i prędkości wiatru wiejącego w danej chwili. Zdarzają się w obu obiektach
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dwukierunkowe prądy tj. w kierunku morza i w głąb lądu. W konsekwencji możemy obserwować bardzo szybkie zmiany warunków hydrologicznych. W przeszłości silne piętno na Martwą Wisłę wywierała zlewnia i dopływ powierzchniowy z jej obszaru. Współcześnie, po odcięciu Martwej Wisły śluzą w Przegalinie
oddziaływanie to jest znikome. Tylko nieznaczny dopływ Motławą i kanałami
z obszaru delty Wisły powoduje lokalne oddziaływanie jej zlewni na wody tej
rzeki. Pomimo, że w wielu wypadkach literatura przedmiotu wskazuje (Kaptur
1967, Majewski 1977), że nie mamy do czynienia z rzekami (Martwa Wisła, Wisła Śmiała), w których występuje przepływ, a jedynie jest on warunkowany jak
już wcześniej wspomniano oddziaływaniem morza, należy uznać, że są to rzeki, które taki przepływ posiadają, zwłaszcza w sytuacjach gdy otwarta jest śluza
w Przegalinie. Pomimo chwilowych i krótkoterminowych pomiarów natężenia
przepływu udało się zaobserwować takie przepływy. Ich wartości jak na rzekę
o znacznych parametrach hydrologicznych (szerokość, głębokość i długość) nie
były duże. Można je porównać do przepływów notowanych na rzekach o wiele
mniejszych, choćby na Kanale Łupawy, czy rzece Elbląg, a o wiele niższych niż
choćby na Kanale Łeby, gdzie można zanotować średnie przepływy na poziomie
30 m3·s-1, a nawet w sytuacjach ekstremalnych o wartościach powyżej 50 m3·s-1
(Cieśliński 2011). Jest to o tyle ciekawe, że Kanał Łeby jest około 6-krotnie węższy niż Martwa Wisła. Jedną z przyczyn niewielkiego przepływu na analizowanych obiektach hydrograficznych był okres pomiarowy (lato) i występujące
w tym czasie warunki hydrometeorologiczne. Zdecydowanie wyższe wartości,
często 7–8-krotnie od tych zanotowanych w trakcie prac terenowych, odnaleźć
można w materiałach źródłowych, co wskazuje na dużą ich zmienność w czasie.
W przypadku takich obiektów jak baseny portowe i sam port należy uznać, że są
tam wody stojące, a mierzalny ruch nie jest wywołany przepływem, lecz ruchem
statków, falowaniem, podpiętrzaniem wiatrowym, czy wymuszonym dopływem
mas wody.
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MATERIAŁY DO OCENY ZMIAN WARUNKÓW
FORMOWANIA SIĘ ODPŁYWU W DOLINIE GÓRNEJ WISŁY
OD XVIII DO POŁOWY XX WIEKU
MATERIALS FOR ASSESSING CHANGES IN THE CONDITIONS
OF RUNOFF FORMATION IN THE VISTULA VALLEY FROM THE EIGHTEENTH
UNTIL THE MID-TWENTIETH CENTURY

Streszczenie: Analiza zjawisk hydrometeorologicznych oraz stanu środowiska sprzed kilkuset lat uczy o zaistniałych przemianach, jak i o skutkach, które poprowadziły do powstania dziś istniejących struktur przestrzennych. Pozwala ona również określić rytm i kierunek zmian. Stosując różne metody chronometryczne, możemy dziś zrekonstruować obraz
przeszłości. Od czasów końca Małej Epoki Lodowej, czyli w ciągu ostatnich 200−250 lat
w otaczającej nas przyrodzie zachodzą przemiany mające swe źródło w zmianach klimatu,
w dojrzewaniu i sukcesji geosystemów oraz w narastaniu zamierzonej lub niezamierzonej
ingerencji człowieka w funkcjonowanie środowiska. Dla tego okresu dysponujemy wieloma źródłami informacji o środowisku geograficznym dorzecza górnej Wisły jak i rodzaju
i wielkości zmian antropogenicznych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim regulacji koryta rzeki, budowy wałów przeciwpowodziowych, jazów, ostróg itp. Najstarsze z nich pochodzą już z połowy XVIII wieku. Są to różnego rodzaju szkice, przekroje poprzeczne rzek,
pierwsze mapy topograficzne oraz różnego rodzaju ekspertyzy i notatki naukowe. Prowadzona od kilku lat kwerenda archiwalna pozwoliła na „odkrycie” niezwykłej dokumentacji
kartograficznej. Do najciekawszych materiałów zaliczyć należy:
– plany doliny Wisły od Skoczowa do ujścia Sanu, z 1880, 1905 i 1908 roku, w skali
1 : 7200
– profile podłużne koryta Wisły z zaznaczonymi rzędnymi 10−12 powodzi w XIX
wieku
– hydrogramy fal wezbraniowych Wisły od 1836 do 1915 roku na odcinku od Skoczowa do ujścia Wisły.
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Słowa kluczowe: dolina Wisły, odpływ, prace hydrotechniczne
Summary: Analysis of hydro-meteorological phenomena and the environmental state
from several hundred years ago is a lesson in the transformation that has taken place
over time as well as some consequences leading to the development of the existing spatial
structures. It also helps in defining the rhythm and direction of change. Applying various chronometric methods, it is now possible to reconstruct an image of the past. Since
the end of the Little Ice Age, i.e. over the last 200−250 years, nature around us has seen
changes that have their origin in climate change, maturation and succession of geosystems as well as the increasing intentional or unintentional human interference in the environment. For that period, numerous sources of information are available concerning
the geographical environment of the Upper Vistula basin as well as the type and scale of
anthropogenic change, pertaining mainly to river bed regulation and the construction of
flood embankments, weirs, groynes, etc. The oldest information dates back to as long ago
as the mid-eighteenth century and includes various sketches, cross-sections of rivers, first
topographic maps as well as a variety of expert opinions and scientific notes. Conducted
for a few years now, our archive search has led to the “discovery” of unique cartographic
documentation. The most interesting materials are:
– maps of the Vistula valley from Skoczów to the estuary of the San River, of 1880,
1905 and 1908, scale 1 : 7200
– longitudinal profiles of the bed of the Vistula River with the coordinates of 10−12
nineteenth-century floods marked on them
– hydrographs of flood waves of the Vistula River from Skoczów to its estuary in
1836−1915.
Keywords: the Vistula valley, runoff, hydrotechnical works

Wprowadzenie
Analiza zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych oraz stanu środowiska
sprzed kilkuset lat uczy o zaistniałych przemianach, jak i o skutkach, które prowadziły do powstania dziś istniejących struktur przestrzennych. Pozwala ona
również określić rytm i kierunek zmian. Stosując różne metody chronometryczne, możemy dziś zrekonstruować obraz przeszłości. Stopień przybliżenia minionej rzeczywistości zależy od dokładności metod i ilości zawartych informacji
w osadach i formach oraz w źródłach pisanych. Im dalej wstecz, tym skala czasowa jest mniej dokładna, uboższy zapis zdarzeń, ale i zainteresowanie współczesnych społeczeństw jest coraz mniejsze.
Jak wiemy badania środowiska geograficznego powinny uwzględnić zarówno
jego strukturę przestrzenną, jak i niedoceniane przez wielu badaczy zmiany w cza-
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sie. Od czasów końca Małej Epoki Lodowej, czyli w ciągu ostatnich 200−250 lat
w otaczającej nas przyrodzie zachodzą przemiany mające swe źródło w zmianach
klimatu, w dojrzewaniu i sukcesji geosystemów oraz w narastaniu zamierzonej
lub niezamierzonej ingerencji człowieka w funkcjonowanie środowiska.
Przez teraźniejszość w badaniach przyrodniczych i geograficznych można
umownie rozumieć współczesny obieg energii i materii w geosystemach różnego
rzędu, których badanie pozwala określić mechanizm przemian i układ powiązań
przestrzennych. W skali czasowej okres teraźniejszości możemy rozciągnąć na
ostatnie około 250 lat. Dla tego okresu istnieje zapis zjawisk w postaci pomiarów
meteorologicznych, hydrologicznych oraz szczegółowych zdjęć topograficznych
i lotniczych. Równocześnie należy pamiętać, że nigdy dotąd natężenie poszczególnych procesów i zmiany geosystemów nie były tak wielkie i istotne, jak właśnie w wymienionym okresie czasu.

Źródła informacji
Pierwsze szczegółowe informacje o warunkach meteorologicznych i hydrologicznych na analizowanym obszarze wykonywano już w XV i XVI wieku, czyli w okresie kiedy nie przeprowadzano jeszcze regularnych, instrumentalnych
pomiarów tych zjawisk. Były to tak zwane kroniki pogodowe. Do najstarszych
w skali światowej kronik pogody należą niewątpliwie notatki prowadzone od
drugiej połowy XV wieku i w XVI wieku przez profesorów Wszechnicy Krakowskiej. Szczególne zasługi w tym zakresie położył ks. Marcin Biem (Limanówka 2001). Wielu badaczy sądzi, że kroniki pogodowe mają w pewnym sensie
przewagę nad dawnymi obserwacjami instrumentalnymi. Dają bowiem kompleksowe opisy stosunków hydrometeorologicznych w ciągu kilkunastu–kilkudziesięciu lat dla określonych terenów. Obserwacje instrumentalne z tamtych lat
dotyczą pojedynczych, izolowanych punktów i najczęściej dla bardzo krótkich
okresów czasu.
Znacznie bogatszym źródłem informacji o zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych są zapisy spotykane w źródłach historycznych. Wiele z tych materiałów nie zostało jeszcze pod tym kątem opracowane. Powszechnie uważa się,
że mają one podobne zalety co kroniki pogody, lecz niestety są mniej pewnym
źródłem informacji. Najczęściej są to wiadomości dotyczące nadzwyczajnych zjawisk pogodowych powodujących szkody gospodarcze. Opisywano więc katastrofalne powodzie, susze i głębokie niżówki, surowe zimy, silne burze itp. W kronikach zawarte są również informacje gospodarcze, takie jak klęski głodu czy ceny
towarów. W pojedynczych źródłach bywa tych danych niewiele, lecz ogólna ich
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liczba jest bardzo duża. Jako przykład można przytoczyć omówienie źródeł do
opracowanej przez Szewczuka (1939) kroniki klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772−1848.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że zawarte w wymienionych źródłach
opisy zjawisk hydrometeorologicznych nie zawsze są dokładne, a często wręcz
zmyślone. Autorzy wymienionych opisów, kronik czy nawet rozpraw naukowych, bardzo często opisywali jedynie „ciekawe” lub ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, przy okazji je ubarwiając. Zjawiska powszechnie
obserwowane były zupełnie pomijane.
Współczesny badacz powinien dokonać krytycznego wyboru zebranych zapisków, szukając nawet wielokrotnego potwierdzenia tej samej informacji w różnych źródłach, a uzyskane z materiałów archiwalnych informacje powinien
analizować w oparciu o wiedzę z zakresu paleogeografii, paleobotaniki czy też
archeologii. W literaturze polskiej istnieje wiele publikacji, w których zestawiono
opisy klęsk żywiołowych w oparciu o źródła i materiały archiwalne. Najbardziej
znany jest cykl Kronik Klęsk Elementarnych, opracowany przez zespół badaczy
tzw. „Szkoły historii gospodarczej prof. Bujaka”.

Materiały archiwalne
Dla ostatnich 200–250 lat dysponujemy wieloma źródłami informacji o środowisku geograficznym dorzecza górnej Wisły jak i rodzaju i wielkości zmian antropogenicznych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim regulacji koryta rzeki, budowy wałów przeciwpowodziowych, jazów, ostróg itp. Najstarsze z nich pochodzą
już z połowy XVIII wieku. Są to różnego rodzaju szkice, przekroje poprzeczne rzek, pierwsze mapy topograficzne oraz różnego rodzaju ekspertyzy i notatki naukowe. Już w pierwszych dekadach XIX wieku prowadzono sporadyczne
pomiary meteorologiczne i hydrologiczne, stosowane powszechnie już od końca wieku XIX. Bardzo cennym dziełem jest obszerna monografia „Memel, Pregel und Weischel...” (1899), która według mojej wiedzy nie była wykorzystywana przy współczesnych badaniach zmian hydrometeorologicznych w dorzeczu
górnej Wisły. Zawiera ona (na 2000 stron tekstu) obszerne opisy powodzi historycznych, wyniki pierwszych pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych,
mapy prac regulacyjnych w korycie, przekroje poprzeczne doliny i wiele innych.
Wśród cennych materiałów archiwalnych muszę wspomnieć o kilkuset planach
prac regulacyjnych, odcięciach szyi meandrów, umocnieniach brzegów, budowie
wałów i przełożeniach koryta Wisły, które zgromadzone są w Archiwum Państwowym w Opolu i Katowicach. W tym miejscu należy zaznaczyć, że władze
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pruskie i austriackie prowadziły zakrojoną na szeroką skale współpracę i wymieniały się opracowaniami dotyczącymi prac hydrotechnicznych w dolinie Wisły.
Kolejnym niezwykle cennym źródłem informacji o zmianach sieci rzecznej i zagospodarowania doliny Wisły są materiały kartograficzne, liczne plany,
mapy i szkice oraz szczegółowe opisy prac regulacyjnych w dolinie Wisły i jej
dopływów, zgromadzone w Archiwum Narodowym w Krakowie. Prowadzona
w 2017 roku kwerenda archiwalna pozwoliła na „odkrycie” niezwykłej dokumentacji kartograficznej. Do najciekawszych materiałów zaliczyć należy:
– plany doliny Wisły od Skoczowa do ujścia Sanu, z 1880, 1905 i 1908 roku,
w skali 1:7200 (ryc. 1),
– profile podłużne koryta Wisły z zaznaczonymi rzędnymi 10−12 powodzi
w XIX wieku (ryc. 2),
– hydrogramy fal wezbraniowych Wisły 1836 od 1915 roku na odcinku od
Skoczowa do ujścia Wisły (ryc. 3).
Łączna liczba dostępnych materiałów kartograficznych obejmuje około 6000
pozycji. Wybrano do skanowania około 800 map i innych dokumentów, które
zgromadzono w archiwum Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego.
Jednak źródła historyczne i materiały archiwalne są jak dotychczas słabo rozpoznane pod kątem informacji przyrodniczych więc i rzadko wykorzystywane
przez geografów. Dopiero w okresie powojennym wykonano kilka opracowań,
w których zestawiono informacje o zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na ziemiach polskich. Do najobszerniejszych należy praca Girgusia i Strupczewskiego (1965), w której chronologicznie przedstawiono nadzwyczajne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne na ziemiach polskich od XI do XVI wieku.
Wiele ciekawych informacji do analizy zmian warunków hydrometeorologicznych na Śląsku można uzyskać z lektury opracowania Inglota (1968). Z innych
interesujących prac tego typu warto wspomnieć o zbiorze materiałów do historii
powodzi w dorzeczu Górnej Wisły, opracowany na podstawie rękopisów Kazimierza Bielańskiego przez Fiszera (1997).
Studiując kroniki klęsk elementarnych, odnosi się wrażenie, że powodzie, susze, gradobicia, burze i inne tego typu zjawiska zdarzały się bardzo często. Przy
bezkrytycznej ocenie można by było sądzić, że zdarzenia ekstremalne zdarzały
się w naszym kraju nad wyraz często. Jednak wnikliwa analiza kronik pozwala stwierdzić, że większość opisywanych zjawisk miała jedyni charakter lokalny.
Podejmując badania materiałów archiwalnych pod kontem ich wykorzystania dla oceny zmian warunków hydrologicznych i klimatycznych musimy zdawać sobie sprawę z organu trudności na jakie napotkamy. Większość z nich pisana jest po łacinie, niemiecku i rosyjsku bądź językiem staropolskim i samo
rozszyfrowanie treści zapisków jest bardzo trudne.
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Ryc. 1.

Zabudowa hydrotechniczna koryta Wisły w rejonie Czarnuchowic. Skala oryginału ok.
1 : 2 000.

Fig. 1.

Hydraulic structures in the River Vistula channel around Czarnuchowice. Oryginal scale:
ca 1 : 2 000. (Situations-u. ... ok. 1840).
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Ryc. 2.

Profil podłużny koryta Małej Wisły z zaznaczonymi rzędnymi powodzi w latach 1813, 1884
i 1903 (Hochwasserregulung ..., 1908).

Fig. 2.

Longitudinal profile of the Mała Wisła channel with marked flood coordinates in 1813, 1884
and 1903 (Hochwasserregulung ..., 1908).
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Ryc. 3.

Przebieg stanów wody na Wiśle w latach1839−1855 (Memel, Pregel ..., 1899).

Fig. 3.

Course of water stages on the Vistula River in the years 1839−1855 (Memel, Pregel ..., 1899).

Po rozszyfrowaniu treści może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zlokalizować opisywanego miejsca, bowiem XVI czy XVII-wieczna osada już od wieków
nie istnieje. Poza tym interesujące nas zapiski są rozproszone w licznych materiałach archiwalnych, a przy tym nieliczne i mało precyzyjne, toteż bardzo trudno
skonstruować wiarygodny obraz, np. warunków klimatycznych. Niekiedy ogrom
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włożonej w analizę materiałów archiwalnych pracy pozostaje bezowocny, bowiem zebrane informacje nie wiążą się w logiczną całość i nie można ich dopasować do zebranych, wiarygodnych i informacji.

Zmiany formowania się odpływu w dolinie Wisły
Przekształcanie środowiska przyrodniczego (a więc i powierzchniowej sieci hydrograficznej) w obrębie doliny górnej Wisły rozpoczęło się w czasach, kiedy
człowiek zainteresował się tym terenem w celu jego zagospodarowania. Na tym
etapie działalność człowieka zmierzała w kierunku znalezienia i adaptacji miejsc
możliwych do trwałego zasiedlenia. Niewątpliwie miało to miejsce u zarania
państwa polskiego. W kolejnych wiekach celem działalności było gospodarcze
wykorzystanie terenu, głównie dla uprawy roli i hodowli ryb oraz żeglugi i wymiany towarów. Rolnictwo na terenach dolin wielkich rzek wkroczyło dopiero
w okresie późnego średniowiecza, kiedy ówczesny rolnik poznał techniki uprawy bardzo żyznych, ale ciężkich i wilgotnych gleb. Aż do początków XVIII wieku w obrębie doliny dominowały pierwotne lasy łęgowe i wilgotne łąki a grunty
orne zajmowały zaledwie klika, kilkanaście procent terenów doliny. Dopiero od
połowy XVIII wieku rozpoczęto wycinanie lasów oraz meliorowanie wilgotnych
łąk w celu ich adaptacji pod uprawy zbożowe.
Zagospodarowanie terenu, rozumiane często jako użytkowanie ziemi, można traktować jako wynik pewnego świadomego, racjonalnego lub nie, działania
człowieka na danym terenie. Oddziaływanie człowieka na rzeźbę i użytkowanie ziemi przyczyniło się do zmian warunków formowania się odpływu zatem
i zmian warunków morfodynamicznych koryt rzecznych. Jest to związane z zasiedlaniem polskich Karpat. Na przełomie XVIII i XIX wieku skupione osadnictwo typu feudalnego zostało zreformowane, a rezultatem tego działania było powstanie nowych układów pól i rozproszenie zabudowy. Dokonujące się w XVIII
i XIX wieku zmiany, takie jak intensywna eksploatacja lasów oraz zwiększenie
powierzchni gruntów ornych, stworzyły korzystne warunki do wzrostu natężenia spłukiwania i erozji a w konsekwencji do agradacji rumowiska w korytach
rzek karpackich. Temu procesowi towarzyszyło spłycanie rzek i wzrost szerokości ich koryt. Przykładem zachodzących do połowy XIX wieku zmian jest mapa
zagospodarowania źródłowej części zlewni Małej Wisły, ale przedstawiony na
mapie obraz dotyczy całej doliny górnej Wisły aż do ujścia Sanu.
W XX wieku, po zakończeniu działań wojennych I wojny światowej, rozpoczęto zalesianie obszaru Karpat i Pogórza, zahamowane w latach 1939−1945.
Intensywne zalesiane rozpoczęto od lat 50. XX wieku toteż współczesny obraz
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zagospodarowania terenu jest drastycznie inny od tego sprzed dwustu lat. Analizując lesistość obszaru zlewni górnej Wisły w ciągu ostatnich dwustu lat można zauważyć, że jej wskaźnik uległ korzystnej zmianie. Największe wylesienia
w Karpatach i na wyżynach przeprowadzono w XVIII i XIX wieku. Lasy stanowiły wtedy zaledwie około 20% powierzchni tych terenów. W drugiej połowie XIX
wieku nastąpił intensywny wzrost gospodarczy a rozwój kolei wiązał się z dużą
wycinką drzew na potrzeby budowy torów.
W obrębie Bramy Krakowskiej, w dolinie z wapieni jurajskich i margli kredowych, rzeka tworzy tzw. „przełom krakowski”. Odcinek ten stracił w dużym stopniu naturalny charakter, w wyniku przeprowadzonej regulacji, polegającej na budowie drogi wodnej, składającej się z sześciu stopni oraz kanału. Na tym odcinku
do Wisły uchodzą: Skawinka i Wilga na prawym brzegu a Sanka, Rudawa, Prądnik-Białucha i Dłubnia na brzegu lewym. Również w granicach samego Krakowa
bieg Wisły został zmieniony. W latach 1907−1912 przesunięto ujściowy odcinek
Rudawy z Błoń do Wisły (Trafas 1992). Przekształcenia sieci rzecznej w rejonie
Krakowa datują się jeszcze wcześniej, bo prace regulacyjne rozpoczęto już w średniowieczu. Związane to było z rozwojem osadnictwa, ale też i wykorzystywaniem wód do różnych celów, zwłaszcza przez spiętrzanie ich dla stosowania kół
wodnych, służących do napędzania urządzeń technicznych. W ramach prac regulacyjnych zasypano szereg niewielkich potoków, budowano młynówki, zmieniano też częściowo koryto Wisły.
Jak wynika ze źródeł archiwalnych dolina Małej Wisły (a więc odcinka od
Strumienia do ujścia Przemszy) była już w połowie XVIII wieku w znacznym
stopniu przekształcona na skutek antropogenicznej działalności człowieka. Dominującym elementem krajobrazu były wielkie kompleksy stawów hodowlanych, zajmujące ponad 14% powierzchni doliny. Budowano je już w pierwszej
połowie XVII wieku. Ponadto w zachodniej części doliny (od Strumienia do
Czechowic-Dziedzic) wybudowano w tym okresie gęstą sieć młynówek, na których usytuowano 18 kół wodnych (Czaja i Rahmonov 2017). Po wielkiej powodzi w 1736 roku, której skutkiem było uformowanie nowego koryta Wisły między wsiami Zarzecze i Mała Wisła, rozpoczęto prace regulacyjne mające na celu
ochronę ludzi i dobytku przed skutkami wielkich wód. Podstawowym sposobem
ówczesnych prac hydrotechnicznych była tak zwana „regulacja przekopami”, za
pomocą których likwidowano liczne zakola Wisły (Czaja i in. 1993). Bezpośrednim skutkiem tych prac było zwiększenie spadku wody w obrębie przekopów,
który znacząco zwiększył siłę erozyjną rzeki. Następowało więc silne wcinanie
się koryta w miękkie osady aluwialne. Następstwem tego procesu było obniżenie
się podstawy krawędzi terasy zalewowej, co uaktywniło działanie erozji bocznej,
powodując osuwanie i obrywanie brzegów. Zjawisko to obserwowano w obrębie
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większości przekopywanych szyi meandrów, a głębokości wcięcia nowego koryta
rzeki dochodziły nawet do 2 m. Uaktywnienie procesów erozji wgłębnej i bocznej oraz zwiększenie pracy transportowej rzeki powodowało osadzanie się rumowiska rzecznego w obrębie koryta, gdzie spadek rzeki był wyraźnie mniejszy.
Skutkiem tego procesu było zamulanie i podnoszenie się dna (spłycanie) koryta
Wisły, szczególnie wyraźne poniżej strefy przekopów. Niezamierzonym efektem
procesów erozji wgłębnej i bocznej było rozgałęzienie się koryta Wisły i tzw. „dziczenie” rzeki. Zjawisko to było niekorzystne dla spływu wielkich wód. Na odcinkach, gdzie spadek znacznie się zmniejszył, a rzeka miała roztokowy charakter,
zmniejszała się prędkość spływu fali wezbrania, co powodowało jej spiętrzenie
(Czaja 2017). Prace regulacyjne poprzez budowę ostróg w obrębie brzegów koryta Małej Wisły nie były zakrojone na tak szeroką skalę jak w przypadku koryta
górnej Odry. Zasadniczą przyczyną był fakt, że Wisła na analizowanym odcinku
nie była rzeką żeglowną. Zatem ostrogi budowano jedynie w celu ochrony brzegów przed rozmyciem, w miejscach gdzie zagrożona była zabudowa wiejska a nie
w celu poprawy warunków dla komunikacji i transportu rzecznego.
Podsumowując omówione skutki prac regulacyjnych i hydrotechnicznych na
zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej i warunki formowania się odpływu rzecznego należy stwierdzić, że obserwowane efekty są najczęściej kumulacją
wielowiekowej i wielokierunkowej działalności gospodarczej człowieka. Najbardziej wyraźne są zmiany układu sieci rzecznej. Koryta rzek były modyfikowane
przez przekopywanie szyi meandrów, regulację ostrogami oraz budowę młynówek i wałów przeciwpowodziowych. Prace te zmieniły naturalną sieć hydrograficzną, a ich charakter i zakres utrwalał jej współczesny układ. Prowadzone roboty regulacyjne spowodowały powstanie znacznej ilości sztucznie utworzonych
starorzeczy, a analiza archiwalnych i współczesnych map topograficznych daje
odpowiedź, jak duży jest zakres antropogenicznych zmian koryta Wisły. Naturalne i sztuczne odcinanie meandrów powodowało niekiedy zmianę biegu dopływów Wisły. Taka sytuacja miała miejsce w rejonie ujścia Przemszy, Soły, Skawy
i Raby gdzie zlikwidowano kilka meandrów w czasie prac regulujących. W wyniku wielowiekowych prac związanych z zagospodarowaniem doliny Wisły i zabudową jej koryta doszło na niektórych odcinkach doliny niemal do zupełnego
„zatarcia” śladów naturalnego układu sieci rzecznej. Opisana działalność gospodarcza doprowadziła również do dużych zmian w rzeźbie doliny Wisły. W największym zakresie została przekształcona terasa zalewowa, głównie na skutek
budowy wałów przeciwpowodziowych. Prace regulacyjne i hydrotechniczne
spowodowały również niemal całkowite przekształcenie szaty roślinnej. Obecnie
są to głównie zbiorowiska zastępcze – łąki, uprawy rolne i sztuczne zadrzewienia oraz roślinność inicjalna i wodna na terenach stawów i zbiorników wodnych.
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Łąki i pola uprawne w strefie międzywala są okresowo poddawane zabiegom
agrotechnicznym. Z pierwotnych lasów łęgowych pozostały jedynie niewielkie
płaty, stanowiące współcześnie zaledwie 5% powierzchni doliny.

Podsumowanie
Dolina górnej Wisły na odcinku od Strumienia do ujścia Sanu, czyli w obrębie Kotlin Oświęcimskiej i Sandomierskiej w zasadzie nie była wykorzystywana
jako droga wodna. Brakuje informacji historycznych o pracach hydrotechnicznych dotyczących zabezpieczenia żeglowności tego odcinka rzeki, chociaż Trafas
(1992) wspomina o zapiskach z czasów Kazimierza Wielkiego dotyczących prac
regulacyjnych. Duże zmiany koryta Wisły były w tamtym okresie związane z piętrzeniem wód, celem uzyskania energii spadku wody do poruszania kół licznych
młynów, tartaków i foluszy.
Systematyczna regulacja górnej Wisły rozpoczęła się z początkiem XIX wieku. Impuls do bardziej energicznych prac dała seria wielkich powodzi w latach
1813, 1839 i 1854. Regulacja rzek na omawianym odcinku, przeprowadzona do
I wojny światowej, była ściśle związana z sytuacją polityczną. Wisła była na wielu odcinkach rzeką graniczną i przepływała przez tereny trzech państw: Prus,
Austrii i Rosji. Po I wojnie świtowej, która spowodowała zniszczenia wielu urządzeń regulacyjnych, przystąpiono do studiów nad generalnym planem regulacji.
W okresie międzywojennym zbudowane zostały wały ochronne, opaski brzegowe, żłoby kamienne i korekcje progowe na wielu odcinkach doliny. Wyrównano bieg Wisły przy utrzymaniu głównej linii koryta. Okres II wojny światowej
wiąże się z pogorszeniem warunków hydrologicznych. Trudności gospodarcze
po zakończeniu wojny uniemożliwiały rozwój prac regulacyjnych. Były one prowadzone sporadycznie. Szczególnie zwracano wtedy uwagę na poprawienie warunków żeglugi. Znaczna część budowli uległa zniszczeniu wskutek braku prac
konserwacyjnych. Taki stan rzeczy doprowadził do poważnych szkód gospodarczych podczas powodzi z 1958 r. Szkody te stały się bodźcem do rozpoczęcia intensywnych prac regulacyjnych. Prace regulacyjne przeprowadzone na badanym
odcinku Wisły spowodowały jej skrócenie o 15,4%, a spadek wzrósł o 22,5%. Szerokość koryta uległa zawężeniu z 40−70 m do 20−50 m.
Zagospodarowanie doliny górnej Wisły spowodowało wprowadzenie nowego
kierunku działalności gospodarczej, a mianowicie ochrony terenów zabudowanych i obiektów infrastruktury technicznej przed niszczącymi skutkami wezbrań
powodziowych. Konieczność ta sprawiła, że już od początków zorganizowanego
osadnictwa istotnym zadaniem była ochrona przeciwpowodziowa. Z przeprowa-
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dzonych badań materiałów archiwalnych w obrębie doliny małej Wisły (od Strumienia do ujścia Przemszy) wynika, że prace, których celem było zabezpieczenie
dóbr i ochrona ludzi przed skutkami wielkich wezbrań powodziowych, można
podzielić na trzy etapy (Czaja i in. 1993, Czaja 2017, Czaja i Rahmonov 2017).
Etap pierwszy obejmował czasy aż do połowy XIX wieku, kiedy to mieszkańcy doliny wykonywali niewielkie budowle, chroniące krótkie odcinki nadbrzeżne. Drugi trwał około 100 lat, od połowy XIX wieku do lat 50. XX wieku.
Podstawowym zadaniem było wtedy zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przekopywanie zakoli rzecznych i zawężanie koryta rzeki. Prace regulacyjne miały
charakter regionalny i obejmowały dłuższe, niekiedy wielokilometrowe odcinki
doliny. Ostatni, trzeci etap zagospodarowania doliny Wisły, który rozpoczął się
na w połowie XX wieku i trwa do czasów współczesnych, obejmuje prace hydrotechniczne nie tylko w samej dolinie górnej Wisły ale również w dolinach jej
dopływów i na terenach całego dorzecza. Jest to budowa zbiorników przeciwpowodziowych i systemów obwałowań, ale również są to zmiany zagospodarowania terenu w kierunku zwiększenia jego retencyjności w okresach wzmożonych
opadów.
Przeprowadzone badania zmian zagospodarowania doliny Małej Wisły od
połowy XVIII wieku do czasów współczesnych wykazały przydatność archiwalnych materiałów kartograficznych do szczegółowej rekonstrukcji zmian. Były
również podstawą do bezwzględnego datowania prowadzonych w obrębie doliny
prac hydrotechnicznych. Wykorzystanie dawnych map i planów musiało być jednak poprzedzone badaniami dokładności (kartometryczności), pozwalającymi
na eliminację błędów i przeniesienia ich treści na podkład map współczesnych.
Stwierdzono, że:
1. W ciągu ostatnich 260 lat główne koryto Małej Wisły przemieszczało się
w obrębie strefy meandrowania, której szerokość była prawie stała. Jedynie na odcinku doliny, między osadami Zarzecze i Mała Wisła stwierdzono utworzenie „nowego” koryta Wisły, przesuniętego w stosunku do
koryta „starego” o około 0,5−1,0 km w kierunku południowym. Było to
efektem wielkiego wezbrania powodziowego w lipcu 1736 r.
2. Budowa wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrotechnicznych doprowadziła do nadmiernego „ściśnięcia” wielkich wód między
wałami, co prowadziło do ich częstych uszkodzeń – rozmywania i przerywania. Wdzieranie się wód wezbraniowych w strefę doliny między jej
krawędzią a wałami prowadziło do jej podtapiania i dużych przeobrażeń
morfologii dna.
3. Regulacja Małej Wisły spowodowała zmiany warunków formowania się
odpływu w jej dolinie. Stwierdzono zarówno zahamowanie procesów ana-
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stomozy jak i meandrowania rzeki. Na niektórych odcinkach biegu koryta
zaobserwowano czasowe uaktywnienie procesów erozji wgłębnej, a także
wypłycanie koryta. Procesy te miały miejsce w czasie prowadzenia prac
regulacyjnych. Jednocześnie stwierdzono, że stabilizacja dna następowała
po kilkunastu latach od zakończenia prac.
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MAPA SCHRÖTTERA-ENGELHARDTA W SKALI 1 : 50 000
JAKO MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY W BADANIACH
STOSUNKÓW WODNYCH W DOLINIE DOLNEJ WISŁY
U SCHYŁKU XVIII WIEKU
SCHRÖTTER-ENGELHARDT MAP AS AN INFORMATION SOURCE
FOR WATER RELATIONS ANALYSIS IN THE LOWER VISTULA VALLEY
AT THE END OF 18TH CENTURY

Streszczenie: W 1796 roku rozpoczęto kartowanie Prus w skali 1: 50 000, którego efektem
było wykonanie rękopiśmiennej mapy pod tytułem "Karte von den Provinzen Litthauen,
Ost und West Preussen und Netz Distrikte…", nazywanej mapą Schröttera-Engelhardta.
Jest to najbardziej szczegółowy kartograficzny zapis stanu doliny dolnej Wisły u schyłku
XVIII wieku, a więc w okresie niemal bezpośrednio poprzedzającym najpoważniejszą jak
dotąd ingerencję człowieka w funkcjonowanie rzeki – kompleksową regulację jej koryta
w XIX wieku. Mapa dokumentuje przebieg pierwotnego układu koryta rzeki roztokowo-anastomozującej, położenie, kształt i wielkość starorzeczy a także wysp rzecznych oraz
rozmieszczenie mokradeł na terasie zalewowej. Konfrontacja treści mapy z aktualną sytuacją hydrograficzną w dolinie dolnej Wisły pozwala na ocenę skali antropogenicznych
przeobrażeń w jej obrębie. Należy zwrócić uwagę, że mapa Schröttera-Engelhardta jest
w niewystarczającym stopniu wykorzystywana do tego celu, także w trakcie ożywionej
ostatnio (zwłaszcza w bieżącym 2017 roku, oficjalnie uznanym przez Sejm RP za Rok
Rzeki Wisły) wymiany poglądów pomiędzy politykami, naukowcami, przedsiębiorcami,
dziennikarzami oraz działaczami społecznymi na temat ochrony potencjału krajobrazowego, przyrodniczego i kulturowego dolnej Wisły, w kontekście planowanych w dolnie tej
rzeki inwestycji hydroenergetycznych i żeglugowych.
Słowa kluczowe: hydrologia historyczna, mapa Schröttera- Engelhardta, dolna Wisła
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Summary: In 1796 works begun on mapping Prussia in a scale 1:50 000. The resulting
manuscript map " Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und West Preussen und Netz
Distrikte…" is commonly known as the Schötter-Engelhardt map. It provides the most
detailed cartographic record of the state of the lower Vistula at the end of 18th century.
Significantly, that period almost immediately precedes the most dramatic, until now, human interference in the natural functioning of the river – the extensive regulation of the
riverbed which was conducted in the 19th century. The map displays the original flow
of the braided-anastomosing river, the location, size and shape of the contemporary oxbow lakes and river islands, as well as the spread of wetlands within the floodplain. The
comparison of the hydrological conditions on the lower Vistula river represented on the
map with the present situation allows making a credible evaluation of the anthropogenic
transformations of that part of the river. Schötter-Engelhardt map is an invaluable tool
for making such an assessment – and has not been used as such, as seen in the case of
a vivid debate (especially this year – designated by the Polish Parliament of the Year of
Vistula River) between politicians, scientists, entrepreneurs, journalists and social activists over the possible impacts of postulated hydrotechnical developments (consisting primarily of hydropower and navigation infrastructure projects) on the efficient protection
of the landscape, environmental and cultural potentials of the valley of the lower Vistula.
Key words: historical hydrology, Schrötter-Engelhardt Map, Lower Vistula River

Wprowadzenie
Rekonstrukcja dawnych stosunków hydrologicznych na podstawie danych historycznych w dużej mierze opiera się na analizie możliwie szczegółowych i wiarygodnych danych kartograficznych (Kaniecki 2007, 2017). Treść historycznych map i planów wykorzystywana jest jako istotne i bogate źródło informacji
o strukturze sieci hydrograficznej, a zwłaszcza układzie i kształcie sieci rzecznej w poszczególnych okresach jej przemian, zachodzących zarówno pod wpływem czynników naturalnych, jak i antropogenicznych (Graf i in. 2008). W tym
kontekście szczególnie istotnym zagadnieniem jest określenie naturalnego stanu
wód śródlądowych, który mógłby stanowić punkt wyjścia dla dalszych analiz porównawczych. W przypadku doliny dolnej Wisły stanowi to poważny problem,
przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, ten obszar a także jego sieć wodna
w wielu miejscach został znacznie przeobrażony już w czasach średniowiecznych,
np. przez Krzyżaków, a w dodatku od XVI wieku do końca XVIII wieku został
on objęty kolonizacją olęderską (Pabian i Targowski 2016). Był on więc użytkowany przez osadników wyspecjalizowanych w przekształcaniu podmokłych
nieużytków w tereny rolnicze. Po drugie, aż do II poł. XIX wieku kiedy została
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opracowana dla tego obszaru oparta na triangulacji wieloarkuszowa mapa topograficzna w skali 1:25 000 tzw. Messtischblätter, zachowane źródła kartograficzne
cechowała z reguły zbyt mała dokładność w przedstawieniu sieci hydrograficznej. Wynikało to z ich zbyt małej skali lub niewystarczającej wierności odwzorowania zjawisk przestrzennych na płaszczyźnie, co często miało miejsce w przypadku dawnych planów miast położonych nad dolną Wisłą. Co prawda istniało
również szereg średnio- i wielkoskalowych map i planów sytuacyjnych koryta
Wisły, których powstanie było związane konkretnymi pracami hydrotechnicznymi czy melioracyjnymi (Makowski 1998), przedstawiały one jednak jego wybrane, stosunkowo krótkie odcinki. Na tym tle wyjątek stanowiła, będąca przedmiotem rozważań autora rękopiśmienna mapa w skali 1:50 000 z 1803 roku, której
pełny tytuł otrzymał brzmienie: „Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und
West Preussen u.d. Netz Distrikte auf befehl Ihrer Majestäten des Königs Friedrich Wilhelm II und Friedrich Wilhelm III auf Antrag des Staats Ministers und
Departements Chefs Freiherrn von Schrötter in den Jahren 1796 bis 1802 vermessen und topographisch aufgenommen von Friedrich Bernhard Engelhardt
Königlichem Kriegs und Domainen Rathe und Ban Director in Neu-Ost-Preussen", nazywana mapą Schröttera-Engelhardta. Objęła ona swoim zasięgiem odcinek doliny dolnej Wisły, od rejonu Torunia aż do ujścia rzeki, dokumentując
stosunki wodne występujące w dolinie dolnej Wisły w okresie poprzedzającym
jej kompleksową regulację. Można więc przyjąć, że mapa ta przedstawia pozostający jeszcze w stanie quasi-naturalnym obszar zagospodarowany rolniczo, którego oś stanowiła Wisła, od kilku już wieków będąca jedną z najważniejszych arterii żeglugowych w Europie.
Głównym celem pracy jest przybliżenie wybitnego dzieła kartograficznego
jakim jest mapa Schröttera-Engelhardta, jej niecodziennej historii oraz zachęcenie do wykorzystania tego źródła w badaniach porównawczych z zakresu hydrografii i hydrologii.

Powstanie mapy Schröttera-Engelhardta
W 1796 roku, a więc rok po III rozbiorze Polski, pod kierownictwem ministra
rządu pruskiego Friedricha Leopolda von Schröttera (1743–1815) oraz topografa
Friedricha Bernharda Engelhardta (1768–1854), rozpoczęto kartowanie terenów
Prus w skali 1:50 000 (Jäger 1982). Objęto nim obszar Prus Wschodnich a także
Prus Zachodnich wraz z Dystryktem Nadnoteckim. Łącznie wykonano 141 arkuszy barwnych mapy o wymiarach 45 cm x 61 cm, z których 14 objęło zasięgiem
dolinę dolnej Wisły wraz z Żuławami i Zalewem Wiślanym (ryc. 1). Pominięto
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natomiast tereny wchodzące w skład Prus Nowowschodnich, stąd też granica tej
prowincji, przebiegająca pod Toruniem na Drwęcy i Zielonej Strudze, wyznaczała jednocześnie maksymalny zasięg kartowania. W pracach terenowych uczestniczyło 20 wykwalifikowanych topografów wraz z asystentami (Jäger 1982). Brał
w nich udział również słynny architekt i kartograf David Gilly, twórca topograficznej mapy Prus Południowych. Skrupulatność von Schröttera i jego dążenie
do uzyskania maksymalnie osiągalnej w tamtych czasach dokładności (np. pomiary w terenie były sprawdzane dwu-, trzykrotnie) w dużej mierze spowodowała, że wykonanie mapy okazało się jednym z najdroższych i najdłużej trwających przedsięwzięć kartograficznych w historii Prus. Same prace geodezyjne
pochłonęły 50 tys. talarów pruskich, co stanowiło 1% budżetu całego królestwa
(Jäger 1981). Jeszcze przed ukończeniem manuskryptu mapy latem 1803 roku,
realizowany projekt wzbudził duże kontrowersje wśród dowództwa armii pruskiej. Obawiano się, że tak szczegółowe odwzorowanie istotnych z punktu widzenia militarnego obiektów topograficznych może zostać w czasie ewentualnej
wojny wykorzystane przez obce wojska, zwłaszcza francuskie i rosyjskie. Dlatego
też kategorycznie sprzeciwiono się jej rozpowszechnianiu w postaci drukowanej. Ostatecznie jednak zdecydowano się na jej wydanie przez berlińską firmę
Simon Schropp & Co., ale w trzykrotnie pomniejszonej skali. Istnienie manuskryptu utrzymywano w tajemnicy aż do 1925 roku, kiedy został on przekazany
do Biblioteki Miejskiej w Berlinie. Wersja drukowana mapy zatytułowana "Karte von Ost – Preussen nebst preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem
Netzdistrict aufgenommen unter Leitung des königl. preuss. Staats Ministers
Frey Herrn von Schroetter in den Jahren von 1796 bis 1802", którą udostępniono także do użytku cywilnego dla wybranych subskrybentów, mimo znacznej
generalizacji treści w stosunku do rękopisu, spotkała się z bardzo dużym uznaniem odbiorców. W efekcie do naszych czasów zachowało się sporo kompletnych egzemplarzy mapy w wersji drukowanej, jak również zdekompletowanych
arkuszy wchodzących w skład wielu prywatnych i publicznych kolekcji, również
w Polsce. Jej zdigitalizowane egzemplarze znajdują się także w ogólnodostępnych cyfrowych składnicach kartograficznych. Z tego też powodu mapa Schröttera-Engelhardta w skali 1:150 000 jest stosunkowo często jest wykorzystywana w badaniach geograficznych z różnych dziedzin (np. Kiełczewska-Zalewska
1956, Gorączko 2001, Podgórski 2004, Tyszkowski 2012, Bajkiewicz-Grabowska 2015). Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowanie większy potencjał pod
tym względem tkwi w jej wersji rękopiśmiennej. Wynika to zarówno ze znacznie
większej skali tego opracowania, większego stopnia szczegółowości oraz różnicowania obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych nie tylko za pomocą kształtów ale również poprzez barwę, co powodowało, że jest ona o wiele
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bardziej czytelna niż jej wykonany metodą grawerowania a następnie wydrukowany odpowiednik.

Ryc. 1.

Skorowidz arkuszy rękopiśmiennej mapy Schröttera-Engelhardta obejmujących swoim zasięgiem dolinę dolnej Wisły (opracowanie własne).

Fig. 1.

Index of Schrötter-Engelhardt Map sheets in manuscript version covering Lower Vistula Valley (own work).

Przydatność mapy w rekonstrukcji stosunków wodnych w dolinie
dolnej Wisły w okresie poprzedzającym regulację rzeki
Na mapie Schröttera-Engelhardta w skali 1:50 000 uwagę zwraca przede wszystkim charakterystyczny układ koryta Wisły, diametralnie odmienny od współcze-
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snego (ryc. 2–5). Pod koniec XVIII wieku jego szerokość zmieniała się zakresie
od 100 m do ponad 1000 m, przy bardzo urozmaiconej linii brzegowej. Wielodzielne koryto posiadało cechy rzeki roztokowo-anastomozującej. Występowały w nim formy w postaci ławic i kęp. Ich liczba na całym skartowanym odcinku
Wisły, od Torunia do Gdańska sięgała dwustu, nie licząc form, które uległy przynajmniej częściowemu scaleniu z lądem. Powierzchnia wysp wiślanych wahała
się od poniżej 1 ha do nawet kilku km2. O tym czy były to formy efemeryczne czy
ustabilizowane sądzić można dzięki oznaczeniu występującej na ich powierzchni
roślinności (brak roślinności, krzewy, las) a czasem obecności w ich obrębie zabudowy. Fakt tak znacznego obciążenia koryta dolnej Wisły materiałem rumowiskowym w okresie poprzedzającym regulację, jest często interpretowany jako
przejaw antropopresji w jej dorzeczu – wzmożonej denudacji na skutek postępującego od wieków wylesienia (Starkel 2001). Z drugiej jednak strony istnienie
wielu tego typu form akumulacji rzecznej w średniowieczu zostało jednoznacznie potwierdzone historycznie (np. na Kępie Bazarowej w Toruniu w 1411 roku
doszło do zawarcia pokoju kończącego wielką wojnę z zakonem krzyżackim).
Dane o położeniu wysp w korycie Wisły a szczególnie o ich nagromadzeniu na
krótkich odcinkach rzeki pozwalają na identyfikację miejsc zatorogennych, gdzie
tranzyt lodu mógł być znacznie utrudniony (Strzyżewski i Pawłowski 2014, Pawłowski i in. 2017), czy też odcinków rzeki o utrudnionym powodującym dodatkowe podpiętrzenie wód.

Ryc. 2.

Fragment mapy Schröttera-Engelhardta (Arkusz nr 127). Koryto Wisły w rejonie Solca Kujawskiego.

Fig. 2.

Part of Schrötter-Engelhardt Map (Sheet No. 127). Vistula riverbed near Solec Kujawski.
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Ryc. 3.

Fragment mapy Schröttera-Engelhardta (Arkusz nr 127). Koryto Wisły w rejonie Fordonu.

Fig. 3.

Part of Schrötter-Engelhardt Map (Sheet No. 127). Vistula riverbed near Fordon.
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O stanie uwilgotnienia gruntów w obrębie terasy zalewowej można pośrednio
wnioskować na podstawie ich przyporządkowania na mapie do jednej z kilkunastu wyróżnionych kategorii, charakteryzujących ich sposób użytkowania i pokrycia roślinnością. Są to np. łąki suche, łąki podmokłe, bagna, bagna z roślinnością drzewiastą, torfowiska, torfowiska z roślinnością drzewiastą, piaski, grunty
orne, itd. Kolejnym bardzo czytelnym elementem na powierzchni terasy będącym śladem ewolucji koryta Wisły są szczegółowo odwzorowane na mapie tzw.
wiśliska, starorzecza powstałe na skutek odcięcia ramion od rzeki macierzystej.
Wiele z nich nie zachowało się do naszych czasów, a ich położenie jak dotąd było
odtwarzane głównie poprzez rozpoznanie osadów pozakorytowych (Kordowski
i in. 2014). Równie istotne jest zarejestrowanie na mapie Schröttera-Engelhardta
przebiegu ujściowych odcinków głównych dopływów Wisły. Część z nich uległa
silnemu przeobrażeniu równolegle z pracami regulacyjnymi prowadzonymi na
Wiśle (m.in. Gorączko 2007).
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Ryc. 4.

Fragment mapy Schröttera-Engelhardta (Arkusz nr 119). Koryto Wisły w rejonie Chełmna
i Świecia.

Fig. 4.

Part of the Schrötter-Engelhardt Map (Sheet No. 119). Vistula riverbed near Chełmno and
Świecie.

Ryc. 5.

Fragment mapy Schröttera-Engelhardta (Arkusz nr 120). Koryto Wisły w rejonie Grudziądza.

Fig. 5.

Part of the Schrötter-Engelhardt Map (Sheet No. 120). Vistula riverbed near Grudziądz.

Ocenę stopnia ingerencji człowieka w stosunki wodne w obrębie doliny dolnej Wisły u schyłku XVIII wieku umożliwiają dokładnie odwzorowane rowy me-
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lioracyjne (dotyczy to zarówno urządzeń melioracji podstawowej jak i szczegółowej), wały przeciwpowodziowe oraz młyny wodne wraz z towarzyszącymi im
stawami. Ponadto mapa Schröttera-Engelhardta stanowi bardzo cenny zbiór lokalnych nazw obiektów fizjograficznych (wsi, osad, przysiółków, kęp, naturalnych i sztucznych cieków, jezior, starorzeczy i zbiorników wodnych), także tych
obecnie już nie istniejących. Z tego powodu może być ona bardzo pomocna
w przypadku badań ekstremalnych zjawisk hydrologicznych opartych na dawnych przekazach pisanych, w których świadkowie zdarzeń często odwołują się do
dawnych nazw miejscowych.

Podsumowanie
Wykonany w skali 1: 50 000 manuskrypt pod tytułem "Karte von den Provinzen
Litthauen, Ost und West Preussen und Netz Distrikte…", nazywany mapą Schröttera-Engelhardta, stanowi szczytowe osiągnięcie światowej topografii i kartografii z przełomu XVIII i XIX wieku. Precyzyjny zapis ówczesnych stosunków hydrograficznych na mapie może służyć przy rekonstrukcji dawnego układu sieci
rzecznej, jezior i obszarów podmokłych a także badaniu relacji występujących
pomiędzy tymi elementami hydrograficznymi. Wykorzystanie mapy Schröttera-Engelhardta jest szczególnie zalecane dla terenów objętych w XIX wieku wielkoobszarowymi pracami regulacyjnymi i melioracyjnymi, takimi jak na przykład
dolina dolnej Wisły, zwłaszcza, że stan sieci wodnej na całym tym terenie został
zarejestrowany w krótkim, bo zaledwie kilkuletnim okresie czasu. W zestawieniu z późniejszymi źródłami kartograficznymi pozwala on na określenie stopnia
i zakresu antropogenicznych zmian w korycie Wisły, jak również w jego otoczeniu. Ponadto zwraca się uwagę na przydatność manuskryptu mapy w badaniach
z zakresu geografii osadnictwa (np. układy przestrzenne miast i wsi, sieć komunikacyjna wraz z przeprawami rzecznymi), geografii wsi (struktura agrarna, zasięg i kierunki rolniczego użytkowanie gruntów), geografii ludności (możliwość
oszacowania wielkości zaludnienia obszaru oraz przynależności kulturowej i wyznaniowej mieszkańców), geografii krajobrazu (np. zasięg lasów i ich ówczesny
skład gatunkowy), kartografii (mapa jest wyjątkowym zabytkiem kartograficznym który wymaga jednak zweryfikowania dokładności kartometrycznej), czy
badań onomastycznych (ogromny zasób nazw miejscowych). Rękopiśmienna
mapa Schröttera-Engelhardta ukazuje w niezaburzonym stanie większość komponentów składających się na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe doliny Wisły, którego zachowane do dziś pozostałości stały się podstawą do tak szczególnego uhonorowania rzeki w bieżącym 2017 roku.
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WĘGIEL ORGANICZNY W WODACH RZEK DORZECZA WISŁY
ORGANIC CARBON IN THE RIVERINE WATERS OF VISTULA RIVER BASIN

Streszczenie: W przeciwieństwie do substancji mineralnych, zasoby i dynamika związków węgla organicznego w wodach Wisły i jej dopływów są słabo poznane ze względu
na dość późne zastosowanie odpowiedniej aparatury pomiarowej. Zakres stężeń Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) w głównych rzekach dorzecza Wisły jest znaczny
(0,5– 60,6 mgCdm-3), a w samej Wiśle mniejszy (1,1–29 mgCdm-3). Największe średnie
OWO (>14 mgCdm-3) notowane jest w rzekach nizinnych (>14 mgCdm-3), zaś najmniejsze w rzekach górskich (<5 mgCdm-3). Z biegiem Wisły stężenia OWO zwiększają się
stopniowo i przy ujściu do Bałtyku są średnio trzykrotnie większe od notowanych powyżej zbiornika Goczałkowice. Obecne stężenie OWO dolnej Wisły jest ponad 40% mniejsze od stwierdzonego w latach 60. ubiegłego wieku. Średni roczny ładunek jednostkowy
OWO z dorzecza Wisły do Bałtyku wynosi 1,57 g m-2. Blisko 55% ładunku OWO z całego dorzecza pochodzi z gleb. W zlewniach wyżynnych i górskich jest on większy i wynosi
60–75%, zaś w zlewniach jeziornych mniejszy – poniżej 50%.
Słowa kluczowe: dorzecze Wisły, węgiel organiczny, rzeka, zmiany
Summary: Unlike mineral substances, the resources and dynamics of organic carbon
compounds in the waters of the Vistula River and its tributaries are poorly known due
to the rather late application of appropriate measuring equipment. Total organic carbon
(TOC) concentrations in the river waters of the Vistula River Basin have a wide range
(0,5–70 mgC dm-3), but in Vistula River itself have a smaller range (1,1–29,0 mgC dm-3 ).
The highest average TOC concentrations (> 14 mgC dm-3) were in the lowland rivers,
lowest in the mountain rivers.
Recent TOC concentration of the Lower Vistula is over 40% less than that of the
1960s. The average annual TOC export from Vistula river basin is 1,57 g m2 per year. Near
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55% of TOC load from Vistula River basin comes from soils cover, but in the upland and
mountain catchments is higher (60–75%), but in the river-lake systems is lower than 50%.
Key words: Vistula River basin, organic carbon, river, flux,

Wprowadzenie
Związki organiczne wód pełnią istotną rolę w obiegu energii i materii w wodach
rzecznych, a szczególnie takich pierwiastków jak węgiel, azot czy fosfor. W zależności od rzędowości rzeki, uwarunkowań geologicznych, klimatycznych i hydrologicznych, poszczególne dorzecza posiadają zróżnicowane zasoby i dynamikę
materii organicznej wynoszoną ze zlewni oraz powstającą w wodach dzięki obecności hydrobiontów (Cole i in. 2007, Raymond i in. 2016). Ponadto działalność
człowieka modyfikuje skład i zasoby związków węgla organicznego, a nowoczesne technologie stosowane w przemyśle i rolnictwie stają się źródłem nowych
składników organicznych nieobecnych dotychczas w warunkach naturalnych.
Ostatnie trzy dekady zmieniły nie tylko politycznie i gospodarczo Polskę, ale
również czynniki obiegu wody, gospodarkę wodną i ściekami (Majewski 2013)
oraz stosunek obywateli do ekosystemów wodnych.
W przeciwieństwie do substancji mineralnych, zasoby i dynamika związków
węgla organicznego w wodach Wisły i jej dopływów są słabo poznane ze względu
na dość późne zastosowanie bezpośredniej metody pomiaru stężeń OWO (ogólny węgiel organiczny). Dopiero od 2005 roku stały się one obligatoryjne w Państwowym monitoringu wód rzecznych w Polsce, a w niektórych krajach Europejskich były stosowane od lat 80-tych XX wieku.
Dorzecze Wisły ma bogatą listę opracowań przyrodniczych (Kownacki i inni
1994). Opracowania syntetyczne są rzadkie (Łajczak i in. 2006, Cyberski i in.
2006, Pastuszak i Igras [eds.] 2012a, Napiórkowski i Napiórkowska 2013, Dembowska 2017).
Celem niniejszego opracowania jest ocena zasobności wód dorzecza Wisły
w OWO, jego przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie w rzece głównej i największych rzekach dorzecza. Jednocześnie podjęto próbę określenia udziału ładunku glebowego w całkowitej sumie OWO transportowanego z dorzecza Wisły do
Bałtyku.
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Zakres i metody badań
Prezentowane dane oparte są na pomiarach wykonanych na 7 stanowiskach na
Wiśle i w 18 punktach pomiarowych w dolnych odcinkach największych dopływów Wisły w latach 2000–2014. Prowadziły je Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska (Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk) w ramach Państwowego Monitoring Wód.



Ryc. 1.

Dorzecze Wisły i punkty badań wg tabeli 1 na tle głównych regionów geograficznych wg Łajczak i in. 2006.

Fig. 1.

Vistula River basin with sampling points location from table 1 on the background main geographic regions acc. to Łajczak et al. 2006.

Średnie miesięczne i roczne (w ujęciu kalendarzowym) przepływy Wisły
i głównych dopływów, na których prowadzono analizy chemiczne, uzyskano
w IMGW PIB w Warszawie. Średnie miesięczne stężenia OWO stały się podstawą
do wyliczenia miesięcznego i rocznego ładunku jednostkowego węgla organicznego wynoszonego z dorzecza. Dla każdego miesiąca ładunek wyliczano następująco:

86

Andrzej Górniak

Lm = (n *SQ * OWO* 0,0864) [t]
gdzie: n – liczba dni, SQ – średni miesięczny przepływ [m3s-1], OWO – [mgC dm-3].
Po zsumowaniu wartości miesięcznych uzyskiwano wartość roczną. Zastosowana formuła jest nieco odmienna od metody średnich ważonych zalecanej
przez HELCOM (2004) czy OSPAR (1996), lecz – jak wynika z własnych obliczeń – obie metody dają zbliżone wartości i nie różnią się w poszczególnych latach o więcej niż ±10%, co także w swoich badaniach potwierdzili Stålancke i in.
(1999).
Dla każdego stanowiska pomiarowego wyliczano średni ładunek z najniższych w roku przyjmując, że jest to ładunek wynoszony ze zlewni podczas braku
zasilania powierzchniowego. Po odjęciu tego ładunku od całkowitego rocznego
ładunku uzyskano wartość eksportu ze spływu powierzchniowego, czyli głównie
glebowego. Teoretyczny średni czas przepływu wody w rzekach wyliczono według wzoru zaproponowanego przez Soballe i Kimmel (1987), który ma następującą postać:
T [dni] = 0,08A0,6/SQ0,1
gdzie: A – powierzchnia zlewni [km2], SQ – średni roczny przepływ rzeki [m3s 1]

Wyniki i dyskusja
Stężenia OWO i ich dynamika
Zakres stężeń OWO w głównych rzekach dorzecza Wisły jest znaczny (0,5–
–60,6 mgCdm-3), a w samej Wiśle nieco mniejszy (1,1–29,3 mgCdm-3) (tab.1).
Oprócz odcinka rzeki powyżej Zbiornika Goczałkowice, średnie stężenia OWO
utrzymują się na zbliżonym poziomie 7–10 mgCdm-3. Istotny statystycznie
jest spadek stężeń OWO po przejściu wód przez Zbiornik Włocławski o blisko
10– 15%. Współczynnik zmienności stężeń tego parametru na odcinku górnym
i środkowym wynosi 30–49%, natomiast w dolnym jest prawie o połowę mniejszy (20– 25%). Roczny rytm stężeń OWO Wisły po Annopol oddaje górski charakter zlewni, gdzie zwiększone wartości są typowe dla okresu letnio-jesiennego
z maksimum w październiku (ryc. 2). Od odcinka przełomowego Wisły przez
wyżyny zwiększone stężenia OWO są typowe dla okresu wiosenno-letniego
z maksimum w czerwcu, a w odcinku deltowym w kwietniu. W analizowanym
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wieloleciu średnie roczne stężenia OWO wykazywały fluktuacje związane z różną ilością opadów, z wyraźnym minimum w suchym roku 2012 (ryc. 2). Na stanowisku w Nowym Bieruniu po 2003 roku odnotowano wyraźny spadek stężeń
OWO o około 30–35%.
Tabela 1

Stężenia OWO w wodach Wisły, średni eksport węgla organicznego ze zlewni i udział ładunku pochodzenia glebowego w latach 2000–2014 na tle warunków hydrologicznych;
T – teoretyczny czas przepływu wody, n – liczba prób.

Table 1.

Total organic carbon concentrations in Vistula River, flux and percent of export from soils
the years 2000–2014 with hydrological conditions; T – water residence time, n – number of
samples.

Stanowisko
stations

km od
źródła
km from
river
spring

Strumień

OWO [mgC/dm3]
SQ
[m3s-1]

T dni
T days

n

Zakres
range

Srednia
average

C export
[gCm-2]

% eksportu
Corg z gleb
% export
from soils

56

9,1

2,5

159

1,1 – 8,1

3,8

2,38

76,3

Nowy Bieruń

110

21,2

5,3

146

2,0 – 26,6

6,9

2,97

63,7

Annopol

405

455,0

29,1

136

2,2 – 29,3

7,0

1,99

70,2

Warszawa

618

588,0

38,3

274

3,4 – 17,9

8,4

1,86

56,1

Płock

735

951,0

55,2

164

4,4 – 25,5

9,6

1,79

61,3

Włocławek

781

939,0

55,8

145

5,1 – 14,0

8,8

1,47

59,0

1036

1053,0

59,3

269

3,9 – 14,8

9,2

1,56

53,9

Kieżmark
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Ryc. 2.

Średnie miesięczne stężenia OWO w wodach Wisły na wybranych stanowiskach w latach
2000–2014; dla stanowisk Strumień i Kieżmark zaznaczono odchylenie standardowe.

Fig. 2.

Mean total organic carbon concentrations in water in the selected stations in the Vistula River course; for station Strumień and Kieżmark are indicated values of standard deviation.
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Stężenie OWO w głównych rzekach dorzecza Wisły jest wyraźne zróżnicowane regionalne, gdyż największe wartości notowano w dorzeczach Bugu,
Narwi i Bzury, z największymi powierzchniami gleb torfowych. Nieco mniejsze w rzekach pojeziernych (Brda, Drwęca, Wkra) oraz wyżyn krzemianowych
(Pilica, Kamienna), a najmniejsze w rzekach górskich (tab. 2). Przemsza jako
jedna z nieliczna w dorzeczu Wisły wykazuje wysokie stężenia OWO, związane głównie z zanieczyszczeniami przemysłowymi, których udział z czasem
stopniowo zmniejsza, na co wskazuje zauważalny od 2004 roku spadku stężeń
OWO w tej rzece.
Średnie stężenia OWO w analizowanych rzekach są odwrotnie proporcjonalne do wielkości odpływu jednostkowego oraz od spadku rzeki (istotne przy
p<0,01 i r2>0,8). Natomiast istotnym statystycznie okazała zależność wprost proporcjonalna między relacją powierzchni zlewni do długości rzeki a średnim stężeniem OWO (r2=0,41, p<0,01).
Rola czynnika hydrologicznego w kształtowaniu zasobności wód w związki
węgla organicznego jest istotna, gdyż wybitnie mokry rok 2010 był jednocześnie
okresem występowania największych rekordowych stężeń.
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Ryc. 3.

Średnie roczne stężenia OWO na wybranych stanowiska Wisły: I – Strumień, II – Nowy Bieruń,
VII – Kieżmark.

Fig. 3.

Mean annual total organic carbon concentrations in the selected stations in Vistula River course; I – Strumień, II – Nowy Bieruń, VII – Kieżmark.
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Występujący w znacznych ilościach spływ powierzchniowy transportował
substancję organiczną z powierzchni gleb. W przeciwieństwie do związków mineralnych, każde wezbranie rzeki przyczynia się do wzrostu stężeń OWO. Dlatego w warunkach postępującej niestabilności zasilania rzek wywołanej zmianami
klimatycznymi w najbliższym czasie należy spodziewać się dużej dynamiki stężeń OWO w rzekach, utrudniając tym samym procesy uzdatniania wód rzecznych przeznaczonych użytkowania.
Tabela 2. Stężenia OWO w wodach głównych rzek dorzecza Wisły, średni eksport węgla organicznego i udział ładunku pochodzenia glebowego w latach 2000–2014; T – teoretyczny czas płynięcia wody, n – liczba prób.
Table 2.

Total organic carbon concentrations in the main rivers in Vistula River basin, mean flux and
percent of export from soils in the years 2000–2014; n – number of samples.

SQ
[m3s-1]

T [dni]
T [days]

Number of
samples

OWO
[mgNdm-3]

C export
[gCm-2]

% eksportu
Corg z gleb
% export
from soils

143,1

16,7

71

5,0 (3,3 – 9,2)

1,35

62,9

Dunajec

98,7

10,1

109

3,2 (0,5 –15,6)

1,58

89,8

Wisłoka

30,4

8,4

90

4,7 (2,9 – 10,0)

1,78

76,4

Skawa

17,7

4,2

80

3,5 (1,6 – 19,8)

1,70

80,3

160,6

27,4

225

13,8 (8,1 – 24,1)

1,83

62,0

Wieprz

43,1

14,1

136

13,4 (1,9 – 45,4)

1,75

56,9

Pilica

Rzeka
river
San

Bug

44,8

13,1

120

7,1 (4,5 –12,6)

1,17

55,2

Kamienna

8,6

6,2

121

7,4 (3,0 – 21,6)

2,08

61,7

Przemsza

17,7

5,9

146

10,8 (4,6 – 60,6)

3,03

52,4

Narew

133,9

23,0

242

14,2 (8,2 – 25,8)

2,14

65,2

Biebrza

38,1

11,2

128

13,1 (6,2 – 24,4)

2,28

71,9

Bzura

24,8

8,0

132

13,8 (2,0 – 44,2)

1,75

81,7

Krzna

12,2

8,0

70

16,9 (4,1 – 39,1)

1,70

76,1

9,9

6,8

129

9,6 (1,6 – 25,5)

2,23

70,6

Tyśmienica
Nurzec

7,8

6,4

120

8,2 (2,1 – 28,1)

0,97

78,6

Brda

26,4

9,2

113

9,9 (3,1 – 9,0)

0,92

31,8

Drwęca

26,1

10,3

109

5,5 (3,9 – 9,6)

1,37

40,4

Wkra

19,9

10,2

131

8,3 (3,9– 23,3)

1,22

74,5
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Specyficzny system dorzecza Wisły na tle rzek Europy (najmniejszy odpływ
jednostkowy) oraz znaczny udział aktywnych geochemicznie torfowisk w dorzeczu sprawia, że Wisła nie jest największym źródłem OWO dla Bałtyku (tab. 3).
Większe rzeki zasilające południowy Bałtyk cechuje stopniowy wzrost stężeń
OWO w kierunku wschodnim, jedynie ze względu na uwarunkowania naturalne, a nie jest to efekt zaludnienia czy nieodpowiedniej gospodarki ściekami. Co
więcej, materia organiczna podlegająca transferowi ze zlewni do rzek jest źródłem i nośnikiem (driver) znacznej ilości organicznych związków azotu i fosforu
(Stepanuskas i inni 2003).
Tabela 3. Średnie stężenia, roczny ładunek i eksport OWO wybranych rzek europejskich w latach
2000–2014, obliczenia własne na podstawie dostępnych danych źródłowych.
Table 3.

Mean concentrations, annual load and flux of TOC in selected European rivers in years
2000–2014; own calculation on the basis available original data.

Parametry
parameters

jednostka
unit

Wezera

Łaba/Elbe

Hemelingen Seemannshöft

Wisła

Niemen

Dźwina

Kieżmark

ujście

Ryga

103km2

37,7

139,8

193,9

98,2

87,9

m3s-1

306

763

1052

616

647

odpływ jednostkowy
unit outflow

dm3s-1 km-2

8,0

5,5

5,4

6,3

7,4

OWO/TOC

mgC dm -3

5,9

8,1

9,2

10,0

18,0

103 t C

58

195

302

194

347

gC m -2 a-1

1,51

1,39

1,56

1,98

3,95

powierzchnia area
SQ

Ładunek OWO TOC load
Eksport OWO TOC flux

Okazuje się, że obecność 10 mgC w wodach niezanieczyszczonych odpowiada za występowanie około 1 mg azotu organicznego i do 0,1 mg fosforu, tak ważnych czynników eutrofizujących wody (Górniak dane niepubl.). Wskazuje to silny związek między występowaniem w wodach OWO i form organicznych N i P,
a konsekwencją w wodach polihumusowych (o różnym pH) są notowania ich
stężeń przekraczających dopuszczalne poziomy dla wód niezanieczyszczonych.
Dlatego w kolejnych ewaluacjach krajowego systemu oceny stanu chemicznego
wód powierzchniowych konieczne jest uwzględnienie wzbogacenia wód azotem
oraz fosforem organicznym w wodach zasobnych w OWO (>10–15 mgCdm-3).
Aktualne zasady oceny skutkują nieuzasadnionym klasyfikowaniem takich wód
do stanu poniżej dobrego. Ponadto w takich wodach w okresach wczesnoletnich
lub po silnych wezbraniach pojawiają się naturalne stany obniżonego natlenienia
wód rzecznych(<50%), jako skutek zwiększonej aktywności mikrobiologicznej
i intensywnej mineralizacji labilnej formy OWO, obecnej w dużej ilości w wodach. Nie jest to zjawisko wywołane procesami antropogenicznego zanieczyszczenia wód, a jedynie skutkiem naturalnej zasobności wód w OWO, typowej dla
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dorzeczy Narwi, Bugu, Krzny, co winno być uwzględnione w systemach oceny
stanu ekologicznego rzek.
Rzeczny ładunek OWO w dorzeczu Wisły
Średni roczny ładunek związków węgla organicznego dostarczanego z dorzecza
Wisły do Bałtyku wynosi 0,3 mln t węgla, co odpowiada 1,57 gC m-2 (tab. 1, 3).
W latach 70-tych roczny ładunek OWO wynosił 0,45 mln t (Pempkowiak i Kupryszewski 1980). W pierwszej dekadzie XX wieku Kuliński i Pempkowiak (2011)
oszacowali jego wielkość na 0,18 mln t. Wskazuje to jednocześnie na zmniejszający się ładunek materii organicznej wynoszonej z dorzecza, jako oczekiwany
efekt konsekwentnej redukcji ładunku zanieczyszczeń antropogenicznych w całym kraju. Proces redukcji zanieczyszczeń organicznych w wodach rzek dorzecza jest zarówno notowany przy analizie stężeń OWO oraz ładunków węgla organicznego, podobnie jak azotu i fosforu (Majewski 2013, Pastuszak i inni 2012b).
Efektywna gospodarka ściekowa w dorzeczu nie jest w pełni widoczna podczas
analizy danych z ostatniej dekady, gdyż ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają naturalne procesy wynoszenia substancji biogennych w tym OWO. Toteż uzyskiwany obraz poprawy jakości wód rzecznych w dorzeczu jest pozornie
mało klarowny, ale w długim okresie jest on jednoznacznie korzystny.
Z biegiem Wisły wielkość jednostkowego ładunku OWO zmniejsza się
w nawiązaniu do zmniejszającego się odpływu jednostkowego (tab. 1). Wyraźnie większy eksport jednostkowy jest w Narwi, Bugu oraz ich dopływach jako
efekt zwiększonego udziału torfowisk w zlewniach (tab. 2). Mniejszy niż wynika z to z położenia geograficznego eksport węgla organicznego notowano w rzekach o zwiększonej jeziorności lub sztucznych zbiorników retencyjnych (Brda,
Drwęca, Dunajec), które stają ważnym regulatorem obiegu węgla organicznego
w zlewni (Raymond i Bauer 2001). Na skutek zwiększonej mikrobiologicznej mineralizacji i depozycji materii organicznej pochodzenia glebowego, jeziora redukują od 30 do 80% zlewniowego eksportu OWO (Algesten i inni 2003). Zbiornik
Włocławek istotnie przyczynia się do zmniejszenia ładunku materii organicznej docierającej z dorzecza Wisły i średnio redukcja ładunku wynosi około 20%,
na co jednoznacznie wskazywali Kentzer i Giziński (2013), chociaż przy niskich
przepływach zbiornik staje się dla Wisły dodatkowym źródłem OWO (ryc. 4).
Obecność zbiornika na Wiśle poniżej dopływu Narwi i Bugu, z punktu widzenia
obiegu węgla organicznego w całej zlewni, jest istotna, gdyż te dwie rzeki dostarczają średnio dwukrotnie większy ładunek OWO niż cała zlewnia Wisły powyżej Warszawy.
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Ryc. 4.

Wpływ zbiornika Włocławskiego na transport OWO Wisłą w latach (kalendarzowych) 2000–
–2014.

Fig. 4.

Effects of Włocławek Dam reservoir on TOC transport in Vistula river in years 2000–2014.

Dzięki temu zmniejsza się oddziaływanie tych rzek na wielkość ładunku
OWO do Bałtyku, podobnie jak zbiornika w Kownie na Niemnie czy zbiornika na dolnej Dźwinie. Ta ostatnia z rzek cechuje się jeszcze większym ładunkiem
OWO wprowadzanym do Bałtyku niż Wisła (tab. 3). Równie istotną rolę w redukcji transportu węgla organicznego w dorzeczu Wisły spełnia zbiornik Zegrzyński, o wyjątkowo wysokiej produktywności ryb. Pozostałe nizinne zbiorniki zwiększają eksport OWO ze zlewni na skutek humoeutrofizacji (Górniak i in.
2002), którego jednym z elementów jest wzrost barwy wody (browning process)
(De Wit i in. 2016). Podobnie też zbiorniki podgórskie z wtórną eutrofizacją stają się dla rzek dodatkowym źródłem OWO, lecz zjawisko to wymaga szczegółowych analiz.
Należy również zaznaczyć, że pojawiające się ekstremalne sytuacje zasilania
atmosferycznego dorzecza Wisły stają się coraz częstsze i zmieniają dotychczasowy wieloletni obraz dynamiki wodnego transportu materii organicznej, prowadzące do zwiększenia zakresu zmian. Takie zjawiska dobrze ilustruje rysunek 5.
W roku 2010, wybitnie wilgotnym, ładunek OWO wynoszony z dorzecza
przez Wisłę w Kiezmarku był prawie dwukrotnie większy od średniej z wielolecia
(ryc. 5). Jednostkowe natężenie eksportu OWO w zlewniach górskich (Dunajec,
San) osiągało wówczas wartości roczne rzędu 3–4 gC m-2, zbliżone do średnich
w zlewniach borealnych Skandynawii (Raike i inni 2012). Z kolei w roku suchym
2012, eksport jednostkowy generalnie zmniejszył się o 60–70% w stosunku do
średnich z wielolecia, czyli do wartości typowych dla strefy śródziemnomorskiej.

93

WĘGIEL ORGANICZNY W WODACH RZEK DORZECZA WISŁY

ϲϬϬ

ǆϭϬϯƚ

ǇсϬ͕ϴϯǆͲ ϮϮϲ͕Ϯ
ZϸсϬ͕ϱϬ

ϱϬϬ
ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ

,ŵŵ

Ϭ
ϰϬϬ

ϱϬϬ

ϲϬϬ

ϳϬϬ

ϴϬϬ

ϵϬϬ

Ryc. 5.

Zależność między przeciętnym rocznym opadem w dorzeczu Wisły a ładunkiem węgla organicznego transportowanego w Kieżmarku w latach 2000–2014; przeciętne opady roczne
oszacowano jako średnia sum rocznych opadów w Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku i Toruniu.

Fig. 5.

Correlation between mean annual precipitation in Vistula River basin and total TOC load in
Kieżmark stations in period 2000–2014; mean precipitations in basin were estimated as a arithmetic mean for stations in Katowice, Rzeszów, Lublin, Białystok and Toruń.

Podobne efekty suszy np. w dorzeczu Narwi były wcześniej dokumentowane
(Zieliński i in. 2009). Ze względu na zbliżony ustrój hydrologiczny rzek dorzecza,
dominująca część rocznego eksportu OWO (około 30% rocznego ładunku) odbywa się w okresie późnowiosennym (kwiecień–maj), a w dolnej biegu wydłuża
się o czerwiec (ryc. 6).
Periodyczne, wysokie letnie wezbrania zwiększają wielkość eksportu OWO.
W rzekach górskich okres od maja do września ma zbliżone natężenie eksportu
OWO i w tym czasie wynoszone jest blisko 80% rocznego ładunku, a w okresie chłodnym tempo rzecznego wynoszenia związków organicznych jest niewielka.
Przeprowadzone badania umożliwiły oszacowanie udziału w materii organicznej transportowanej przez rzeki pochodzenia glebowego, pojawiającej się
głównie podczas wezbrań. Z biegiem Wisły udział materii organicznej ze spływu
powierzchniowego zmniejsza się od około 75% w Małej Wisełce do około 55%
w strefie delty Wisły (tab. 1), a zaobserwowane lokalne fluktuacje wywołane są
charakterem dopływającej z dopływami materii organicznej, na przykład poniżej
dopływu Narwi z Bugiem. Jednocześnie wskazują na charakter i natężenie procesów mineralizacji materii organicznej prowadzącej do wewnętrznego zasilania
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wód rzecznych w dostępne formy biogenów, a takim odcinkiem jest fragment
przełomu Wisły przez wyżyny. Są to także strefy intensywnej emisji CO2 z rzek,
o których coraz częściej się wspomina przy analizach cyklu krążenia węgla na
Ziemi (Cole i in. 2007). To w części wyjaśnia funkcjonowanie systemu rzecznego, w którym wraz ze wzrostem rzędowości rzeki zmniejszają się stężenia OWO
i następuje stopniowa eliminacja ładunku materii organicznej w zlewni jako element „pulse-shunt concept” (Raymond i in. 2016). Specyfikę krajobrazową natężenia eksportu fluwialnego materii organicznej pokazują dane z poszczególnych
rzek dorzecza, gdzie zakres zmienności jest większy niż w rzece głównej (tab.
2). Przy rzędowości większej niż 5–6, rzeki stają w znacznym stopniu tranzytowe pod względem geochemicznym, a istotną rolę odrywają procesy zachodzące
w dolinie rzecznej. Natomiast rzeki 1–3 rzędu są silnie powiązane hydrologicznie
i geochemicznie z charakterem zlewni i jego użytkowaniem, na co wskazuje jakość materii organicznej obecnej w tego typu rzekach (Creed i in. 2015).


Ryc. 6.

Miesięczny udział w rocznym eksporcie OWO na wybranych punktach badawczych na biegu
Wisły w latach 2000–2014.

Fig. 6.

Monthly share in annual total organic carbon export in the selected stations along Vistula River course in years 2000–2014.

Wielkość całkowitego eksportu OWO jest przede wszystkim uwarunkowana natężeniem eksportu materii organicznej podczas erozji gleb. Dlatego dostosowanie gospodarowania na glebach podatnych na erozję do zmieniających się
uwarunkowań pogodowych jest istotna z punktu widzenia jakości wód rzecznych. W rzekach pojeziernych udział spływu powierzchniowego w rocznym eksporcie OWO jest mniejszy niż 50% i mniej istotny niż w pozostałych typach rzek.
Wynika to ze specyfiki sieci rzeczno-jeziornej o różnorodnych formach retencji powierzchniowej i podziemnej wody (Bajkiewicz-Grabowska 2002). Efekty
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czasowej i przestrzennej transformacji allochtonicznej i autochtonicznej materii organicznej minimalizują rolę zasilania powierzchniowego w kształtowaniu
eksportu OWO. Duża zdolność ekosystemów jeziornych do utylizacji detrytusu organicznego czy też form rozpuszczonych węgla organicznego, a przy tym
produkcji autochtonicznej materii organicznej powoduje, że na przemian występujące jeziora i odcinki rzeczne przyczyniają się do dominacji rozpuszczonych
form węgla organicznego w OWO. Ta z kolei cechuje się relatywnie mała zmiennością sezonową w stosunku do POM (particulate organic matter). Podobne
procesy transformacji materii organicznej są powszechne w systemach rzeczno
– jeziornych w Skandynawii, gdzie udział POM stanowi mniej 5% OWO. W dorzeczu Wisły jest to rzadka sytuacja i występująca jedynie podczas przepływów
niżówkowych, a w pozostałym okresie w zależności od typu krajobrazu POM
stanowi od 10–15% do blisko 95% (wezbrane wody rzek górskich). Z własnych
niepublikowanych badań rzek w całym dorzeczu Wisły wynika, że średni udział
POM w OWO wynosi 15–20%, co jest większym udziałem niż dotychczas uważano (Wetzel 2000).

Podsumowanie
Pogląd o znaczącym i powszechnym zanieczyszczeniu związkami organicznymi
wód dorzecza Wisły nie jest obecnie aktualny. Stan hydrochemiczny dorzecza
w znaczącym stopniu wynika z naturalnych warunków i obecności aktywnych
geochemicznie torfowisk, będących źródłem związków węgla organicznego dla
rzek. Podobna sytuacja podwyższonych stężeń i ładunku zlewniowego OWO jest
charakterystyczna dla rzek środkowej Europy. Począwszy od Niziny Niemieckiej aż po Estonię zwiększające się zatorfienie zlewni Bałtyku sprawia zwiększającą się zasobność rzek w materię organiczną. Krajowa polityka redukcji zanieczyszczeń antropogenicznych, a w tym związków organicznych daje widoczne
efekty, gdyż od lat 80-tych notuje się nierównomierny ale postępujący spadek
stężeń OWO w odcinku ujściowym do morza. Z danych archiwalnych wynika, że w roku 1985 i 1986 średnie stężenie OWO Wisły w Kieżmarku wynosiło
19– 20 mgC dm-3, czyli dwukrotnie większe od średniej wartość dla okresu 2000–
–2015. Wcześniej zasoby OWO w wodach Wisły były zapewne jeszcze większe,
podobnie jak wówczas w większości rzek europejskich, gdyż znaczna ich ilość
przebyła okres nadmiernego zanieczyszczenia wód. Podobnie jak w innych krajach również w Polsce powracają do lepszego stanu, z tym, że w przypadku Wisły uwarunkowania gospodarcze opóźniły ten proces. W najbliższej przyszłości
podczas kolejnej ewaluacji przepisów, na podstawie których dokonuje się oceny
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stanu hydrochemicznego wód, winno się w większym stopniu uwzględnić zagadnienia obecności materii organicznej jako elementu naturalnego wzbogacenia wód, a nie tak jako zanieczyszczenia. Podobnie ma się obecność zwiększonych stężeń organicznych form fosforu i azotu gdy stężenia OWO przekraczają
10– 15 mg dm-3. Sytuacja zasobności wód w OWO jest w przeważającej części
wód walorem obszarów podmokłych i torfowisk mało zdegradowanych przez
człowieka. Z tego powodu nie powinno się sztucznie zaniżać stanu ekologicznego wód, co obecnie ma miejsce, a skonstruować waloryzację wód aby w pełni
oddawała nie tylko wody zanieczyszczone, ale także naturalne fragmenty unikalnych ekosystemów wodnych bogate w materię organiczną.
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ZMIANY SEZONOWOŚCI PRZEPŁYWU Z BIEGIEM WISŁY
FLOW SEASONALITY CHANGES ALONG THE VISTULA RIVER

Streszczenie: Celem pracy jest identyfikacja sezonowości przepływu Wisły w 14 przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych wzdłuż jej biegu (od Skoczowa po Tczew).
Wykorzystano w tym celu indeks sezonowości IS oraz wskaźnik pory koncentracji PK,
wskaźnik sezonowości odpływu GMO oraz termin połowy odpływu TPO. Dane hydrometryczne udostępnione zostały przez IMGW-PIB i pochodzą z wielolecia 1951–2016.
Przeciętne wskaźniki pory koncentracji i termin połowy odpływu przypadają w analizowanych przekrojach wodowskazowych w kwietniu lub maju. Z biegiem Wisły przeciętne
PK i TPO cofają się w kierunku zimy (są coraz wcześniejsze). Przeciętne indeksy sezonowości IS zawierają się w granicach 22–32%, podczas gdy wskaźniki sezonowości odpływu GMO 10,0–14,5. Najwyższymi indeksami sezonowości cechuje się górski odcinek
Wisły, aż po wodowskaz w Goczałkowicach (tu IS osiąga maksimum). Następnie gwałtownie maleje, co wynika z sumowania się w Wiśle dopływów z cieków o zróżnicowanych
warunkach formowania się odpływu (karpackich i wyżynnych). Wyraźny wzrost IS widoczny jest ponownie poniżej ujścia Dunajca, a później Sanu. W Zawichoście IS osiąga
lokalne maksimum. W dalszym biegu Wisły IS nieznacznie maleje aż do ujścia. Wyjątek
stanowi tu przekrój wodowskazowy we Włocławku, na którym zaznacza się nieznaczny
wzrost indeksu sezonowości związany z funkcjonowaniem zbiornika zaporowego. Zmiany wskaźnika sezonowości odpływu (GMO) z biegiem Wisły są podobne do zmian IS
przy czym różnice między ekstremami są słabiej zaznaczone.
Słowa kluczowe: Wisła, zmiany sezonowości, przepływ
Summary: The aim of the study is to identify the flow seasonality of Vistula river in
14 water-gauge cross-section located along the river course (from Skoczów to Tczew).
For this purpose seasonality index (IS), time of concentration coefficient (PK) half-out-
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flow term (TPO), and outflow concentration index (GMO) were used. Hydrometric data
from 1951–2016 period were shared by IMGW-PIB. Average time of concentration coefficients and half-outflow terms occurred in April or May in analysed cross-sections.
Along Vistula river mean PK and TPO regress towards winter (are earlier and earlier).
Average seasonality index comprises in the range 22–32%, while outflow concentration
index fall into the range 10,0–14,5. The highest IS characteristic are for upper part of the
river up to the Goczałkowice water-gauge (here it reaches the maximum). Next IS rapidly
decreases, due to the summary of the flows from the Vistula river tributaries of which are
characterized by various conditions of outflow formation (from Carpathian Mountains
and Uplands). Unequivocal increase of IS is visible under the Dunajec and then the San
river mouth. Local maximum of seasonality index occurs in the Zawichost cross-section.
Next, IS slowly decreases along the river up to Vistula river mouth. One exception is the
Włocławek water-gauge where a small increase of IS can be noticed. It is due to the functioning of a dam and a big reservoir in the town. Changes of the outflow concentration
index along the Vistula river are similar to the seasonality index changes but dispersion
between the values of extremes are less visible.
Key words: Vistula river, seasonality changes, river flow

Wprowadzenie i obszar badań
„Ażeby dosięgnąć Bałtyku, Wisła musiała utorować sobie drogę przez oba pasma
wyżyn…, a że przed utworzeniem wyłomów przez te wyżyny płynie ona czas jakiś
u ich południowych podnóży…, więc wskutek tego otrzymała kształt esowaty, przyczem ujście przypadło pod tym samym południkiem, co i źródła. Wskutek wygięć
rzeczywista długość Wisły stała się dwa razy większą od linii prostej, łączącej źródła z ujściem”. Tak o Wiśle pisał w 1893 roku Wacław Nałkowski w Zarysie Geografii Powszechnej (str. 434).
Za początek Wisły uznaje się źródełka Czarnej i Białej Wisełki, sączące się z północnych stoków Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, na wysokości
ok. 1116 m n.p.m. Natomiast ujściem rzeki jest ukończony w 1895 roku sztuczny,
obwałowany przekop pod Świbnem, który wykonano wzdłuż starego koryta jednej z odnóg Wisły tzw. Przemysławy. Długość przekopu wynosi 7,1 km, a maksymalna szerokość 400 m. Dzisiejsza długość Wisły wynosi 1047 km, a powierzchnia jej dorzecza ok. 194 tys. km2 (169 tys. km2 w Polsce; 54% powierzchni kraju).
Pierwszy, najdłuższy bo prawie 400 kilometrowy odcinek Wisły (do ujścia
Sanu), zwany jest Górną Wisłą. Rzeka odbiera tu wodę z najzasobniejszego w tym
względzie obszaru Polski – dorzecza Górnej Wisły (ok. 30% zasobów wodnych
kraju). Do Polski należy 45,9 tys. km2 tego fragmentu dorzecza. Jego najważniej-
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szą część stanowią Beskidy Zachodnie i Wschodnie odwadniane przez kilkanaście dużych systemów rzek górskich (np. Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Sanu i wielu innych) o pluwialno-niwalnym i niwalno-pluwialnym reżimie oraz znaczny
fragment wyżyn środkowopolskich drenowany przez kilkanaście rzek wyżynnych (np. Przemszę, Szreniawę, Nidę, Tanew i inne) o ustroju niwalnym słabo
i średnio wykształconym i znacznym udziałem zasilania podziemnego. Z uwagi
na fakt, że Wisła jest uznana za rzekę żeglowną dopiero od ujścia Przemszy, ten
właśnie przekrój uznaje się za punkt zerowy w jej kilometrażu. Odcinek tzw. Małej Wisły w przybliżeniu zamyka przekrój wodowskazowy w Nowym Bieruniu.
Poniżej ujścia Sanu (w przybliżeniu jest to przekrój wodowskazowy w Zawichoście) rozpoczyna się środkowy, 256 kilometrowy bieg Wisły, który kończy się
poniżej ujścia Narwi (nieco powyżej przekroju wodowskazowego w Kępie Polskiej). Powierzchnia tej części dorzecza Wisły wynosi ok. 98,9 tys. km2 (51% dorzecza Wisły), z czego 88,8 tys. km2 znajduje się w Polsce. W zasilaniu tego odcinka Wisły dominuje prawa, w większości nizinna cześć jej zlewni (83,4% całości),
którą odwadniają: Wieprz, Bug oraz Narew z Biebrzą, a więc rzeki o kontynentalnych cechach reżimu i zasilaniu niwalnym silnie i średnio wykształconym. Dopływy lewe są hydrologicznie mniej istotne, przy czym największe z nich: Kamienna, Radomka i Pilica mają wszelkie cechy rzek wyżynnych i reżim śnieżny
zwykle średnio, a rzadziej silnie wykształcony. Warto podkreślić, że jeśli Narew
uznać za dopływ Bugu, to długość tego ostatniego będzie większa od długości
Wisły w miejscu ich połączenia.
Dolna Wisła rozpoczyna się poniżej ujścia Narwi i odcinek do ujścia liczy 391 km. Powierzchnia tej części dorzecza jest najmniejsza i wynosi tylko 34,1 tys. km2 (23% całego dorzecza) przy czym, w przeciwieństwie do dwu
pozostałych, w całości należy do Polski. Zlewnia Dolnej Wisły jest prawie symetryczna, a rzeki które ją drenują mają charakter nizinny (np. Bzura, Skrwa),
bardzo małe zasoby wodne i reżim śnieżny silnie lub średnio wykształcony lub
pojezierny (np. Drwęca, Brda, Wda, Wieżyca), duże zasoby wodne, retencję i zasilanie podziemne oraz reżim śnieżny słabo lub średnio wykształcony. W najniżej położonym przekroju wodowskazowym Wisły w Tczewie średni wieloletni (1951– 2016) przepływ Wisły wynosi: SSQ=1059 m3.s-1, a zanotowane w tym
samym okresie przepływy ekstremalne: WWQ=7750 m3.s-1 (czerwiec 1962),
NNQ=264 m3.s-1 (styczeń 1954).
W hydrologii dobrze znany jest efekt jaki wywołuje wzrost powierzchni
i zróżnicowania fizjograficznego zlewni. W ogólności prowadzą one do jakościowych i ilościowych przemian reżimu odpływu i zmian charakteru rzeki i jej doliny. W miarę wzrostu powierzchni zlewni maleją zwykle średnie i maksymalne
odpływy jednostkowe, a rosną minimalne. Zmniejsza się tym samym zmien-
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ność odpływu, a rośnie jego bezwładność. Zjawiska ekstremalne w zlewniach
dużych (wezbrania, niżówki) rozwijają się i zanikają wolniej oraz trwają dłużej,
niż w małych. Jednocześnie nie są tak dotkliwe, zaś terminy ich ekstremów są
coraz bardziej przesunięte w czasie w stosunku do czynnika sprawczego. Na to
wszystko nakładają się efekty wywołane zmianami stacjonarnych i niestacjonarnych warunków formowania się odpływu. Na przykład Wisła i jej największe
górne dopływy biorą początek w górach, gdzie infiltracja jest niewielka, a zima
rozpoczyna się stosunkowo wcześnie i zanika późno, zaś opady letnie są wysokie i gwałtowne, a ewapotranspiracja stosunkowo mała. Inaczej jest w jej środkowym biegu, a jeszcze inaczej w dolnym. W miarę wzrostu powierzchni zlewni
Wisły reżim tej rzeki staje się zatem coraz bardziej złożony, a wpływ różnych, pojedynczych czynników i warunków fizycznogeograficznych występujących w jej
dorzeczu coraz mniej widoczny, bowiem coraz mocniej zanurzony w specyficznym „szumie hydrologicznym”.
Jedną z prawidłowości decydujących o reżimie odpływu ze zlewni jest jego
struktura sezonowa. Znajomość sezonowej zmienności odpływu rzecznego jest
jednocześnie jedną z najbardziej podstawowych i najważniejszych informacji
w praktyce hydrologicznej i gospodarce wodnej. Czasowy reżim odpływu rzecznego jest, z oczywistych powodów, funkcją sezonowego zróżnicowania wielkości i rodzaju opadów oraz natężenia parowania terenowego. Jednak obok czynników zewnętrznych (np. klimatycznych) ważną rolę odgrywa również cały
kompleks zjawisk i procesów związanych z rzeką i jej zlewnią. Zlewnia i system rzeczny tworzą bowiem zespół filtrów, w których impulsy zewnętrzne (pogodowe, klimatyczne, antropogeniczne) są na tyle mocno transformowane, że
przybierają często formę oraz rozkład czasowy bardzo różny od występującego
na wejściu do systemu. W ten sposób działają np. różne rodzaje retencji, które
zwiększają bezwładność systemu i spowalniają przemieszczający się w nim impuls opadowy.
Coroczna, mniej lub bardziej wyraźnie zarysowana, powtarzalność zjawisk
hydrologicznych w Polsce jest oczywistą konsekwencją klimatycznie uwarunkowanych zmian pór roku, a co za tym idzie skutkiem powtarzających się, sezonowych zmian wielkości i rodzaju opadu atmosferycznego oraz sposobów jego redystrybucji. Wiosną spodziewamy się roztopów, opadów i wysokich przepływów
w rzekach. Latem, pojawiają się zwykle niżówki, przerywane niekiedy dużymi
wezbraniami opadowymi. Jesienią, niżówki letnie, wskutek niskich opadów lub
ich braku, mogą się pogłębić lub też, w efekcie wzrostu wilgotności i spadku parowania, całkowicie zaniknąć. Zimą przepływy rzek zwykle wzrastają, by przejść
w roztopowe wezbrania śródzimowe, a później wiosenne. Wydaje się zatem, że
cykl roczny jest zamknięty i wyraźnie zaznaczony, ale przecież jego powtarzal-
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ność w kolejnych latach jest względna. Zimy mogą być bowiem mroźne i długie
albo łagodne i krótkie. Mogą być także śnieżne lub prawie bezśnieżne. Już tylko
tych 6 ocen tej jednej pory roku daje możliwość utworzenia 12 „różnych zim”
o cechach warunkujących bardzo zróżnicowany przebieg zjawisk hydrologicznych i to nie tylko w okresie tej pory roku, ale również w czasie wiosny, a nawet
lata wskutek związanej z retencją bezwładności odpływu rzecznego.
Także w innych porach roku zaznacza się bardzo duża zmienność wieloletnia cech i charakterystyk klimatycznych. W efekcie, pory genetycznie różnych
wezbrań i niżówek wędrują co roku dość swobodnie po osi czasu, przy czym
wraz z położeniem na tej osi zmieniają się również ich parametry i geneza. Jeśli nałożymy na to, dostrzegane już niekiedy hydrologiczne skutki trwałych bądź
nietrwałych zmian klimatycznych i efekty antropopresji zauważymy, że pojęcie
„sezonowość odpływu” w coraz większym stopniu jest umowne i wymaga uściślenia, a nawet okresowego redefiniowania (Jokiel i Tomalski 2015).
Do analiz wykorzystano serie codziennych przepływów z 14 przekrojów wodowskazowych położonych wzdłuż biegu Wisły (ryc. 1, tab. 1). Serie pochodzą
z wielolecia 1951–2016 (dla 2 przekrojów w Kępie Polskiej i Włocławku do analiz wykorzystano dostępne serie krótsze). Dane pochodzą z bazy IMGW-PIB.
Na ich podstawie uzyskano, niezbędne do analiz wybrane przepływy charakterystyczne, w tym macierze wartości średnich miesięcznych oraz krzywe sumowe odpływu.
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Ryc. 1.

Wybrane przekroje wodowskazowe wzdłuż biegu Wisły.
Objaśnienia: 1 – rzeki, jeziora, 2 – granice państwa, 3 – miasta, 4 – przekroje wodowskazowe (numeracja
zgodna z tab.1), 5 – dorzecze Wisły; kolorami oznaczono zlewnię Wisły Górnej (czerwony), Środkowej (żółty) i Dolnej (zielony), Lw – kilometraż Wisły, A – powierzchnia zlewni Wisły.

Fig. 1.

Selected water-gauge cross-sections along the Vistula river.
Explanations: 1 – rivers, reservoirs, 2 – country boundary, 3 – cities, 4 – water-gauges (numbers according
to tab. 1), 5 – Vistula river drainage basin; colors show Upper Vistula drainage basin (red), Middle Vistula
drainage basin (yellow), Lower Vistula drainage basin (green), Lw – river mileage, A – area of the Vistula
drainage basin.
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Miary sezonowości przepływu Wisły w przekrojach jej biegu.

Flow seasonality charakteristics in the Vistula water-gauges.
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Metody
Do oceny sezonowości przepływu Wisły w tych przekrojach i w skali wieloleci wykorzystano 4 miary sezonowości. Dwie bezwzględne: wskaźnik pory koncentracji (PK) i termin połowy odpływu – TPO (Markham 1970, Jokiel i Bartnik
2005, Jokiel 2009) oraz dwie miary względne: indeks sezonowości odpływu (IS)
i wskaźnik sezonowości odpływu – GMO (Oliver 1980, Soja 2002, Jokiel i Tomalski 2017). Większość tych miar i sposób interpretacji uzyskanych wyników opisali P. Tomalski i E. Tomaszewski (2015). Przegląd innych metod i wskaźników
służących ocenie sezonowości odpływu zawierają prace: P. Jokiela i A. Bartnika
(2005) oraz D. Wrzesińskiego (2013). Pierwszą i trzecią z wymienionych miar sezonowości zaproponował Ch. G. Markham dla wartości dobowych (1970). Dla
przepływów średnich miesięcznych dostosowali je P. Jokiel i A. Bartnik (2001).
Wynik uzyskiwany przy obliczaniu TPO i PK to dzień od początku roku hydrologicznego. W celu łatwiejszej analizy zamieszczono w tabeli 2 uproszczony kalendarzyk terminów i dat.
Tabela 2. Kalendarzyk terminów i dat PK i TPO
Table 2. PK and TPO dates and times calendar.
dzień/day
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Mniej znaną miarą jest wskaźnik sezonowości odpływu GMO. Przywołany
już wyżej J. E. Oliver, wykorzystał opracowaną wcześniej miarę służącą badaniu rozmieszczenia opadów w ciągu roku (tzw. reżimu opadowego) dla potrzeb
badań hydrologicznych. Wskaźnik GMO jest względny i bazuje na odpływach
średnich miesięcznych, a zatem na interwałach czasowych, które są również podstawą obliczeń dwu wymienionych wcześniej miar Ch. G. Markhama. Formuła
obliczeniowa wskaźnika koncentracji odpływu dla roku j wygląda następująco:
12

¦ (SQM
GMO j

i 1
12

i

)2
 100

(¦ SQM i ) 2
i 1

gdzie:
GMOj – wskaźnik koncentracji odpływu w roku j,
SQMi – średni miesięczny przepływ w miesiącu i.

[1]
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Ze sposobu konstrukcji wskaźnika GMO wynika, że przy braku sezonowości
odpływu (średni przepływ we wszystkich miesiącach roku hydrologicznego jest
jednakowy), jego wartość wynosi 8,3. Przy wystąpieniu odpływu tylko w jednym
miesiącu (maksymalna sezonowość), wskaźnik jest równy 100.
Należy podkreślić, iż wszystkie wskazane wyżej charakterystyki mają też
pewne, właściwe sobie, niedogodności. Definiując je przyjmujemy między innymi założenie, iż rok hydrologiczny jest „zamkniętą” jednostką czasową, w której
odpływy (dobowe, miesięczne) są niezależne od występujących wcześniej i nie
będą miały wpływu na późniejsze. W kontekście dużej inercji odpływu, powodowanej, między innymi retencją, założenie to nie jest prawdziwe i należy stale
o tym pamiętać (Jokiel 2009).
Wybrane i zdefiniowane wyżej miary posłużyły do prześledzenia zmian sezonowości przepływu Wisły wzdłuż jej biegu, zarówno w warunkach przeciętnych,
jak i ekstremalnych (lata powodziowe i susz hydrologicznych), a dla 3 wybranych przekrojów zamykających kluczowe odcinki rzeki (Zawichost, Warszawa
i Tczew) przeprowadzono również analizę ich zmienności w skali wielolecia oraz
wzajemnych powiązań.

Wyniki
Zmiany sezonowości przepływu wzdłuż biegu Wisły
Średnia sezonowość przepływu Wisły wyrażona IS i GMO jest największa w dwu
górnych przekrojach (Skoczów i Goczałkowice), w trzech kolejnych maleje
(Nowy Bieruń, Jagodniki, Szczucin), by znowu wzrosnąć w Sandomierzu, Zawichoście i Annopolu. Prawidłowość ta dotyczy również indeksów i wskaźników ekstremalnych (ryc. 2). Poniżej Annopola sezonowość ponownie maleje, by
w przekrojach dolnej Wisły (od Kępy Polskiej do Tczewa) ustabilizować się na
podobnym poziomie. Średnie indeksy IS zawierają się w przedziale od 31,8%
(Goczałkowice) do 22,4% (Jagodniki), przy czym warto podkreślić, że największe i najmniejsze średnie IS uzyskano dla przekrojów Górnej Wisły co oznacza, że sezonowość odpływu jest najbardziej zmienna w górnym biegu tej rzeki.
Także wskaźnik GMO potwierdza, że największą sezonowość mają przepływy
w przekrojach Małej Wisły (14,5 dla Goczałkowic), jednak najmniejszą pokazuje
w przekrojach Wisły Dolnej (Kępa Polska i Tczew – 10,0). Warto również zwrócić uwagę, że w przekrojach Wisły Środkowej (od Zawichostu do Warszawy),
wskaźniki GMO cechuje relatywnie szeroki przedział zmienności (w niektórych
latach sezonowość może być stosunkowo duża, w innych bardzo mała). Co cie-
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kawe, w przekroju Sandomierz wieloletnie zróżnicowanie sezonowości mierzone
GMO jest najmniejsze wśród odnotowanych (ryc. 2, tab. 1).

Ryc. 2.

Średnie i ekstremalne miary sezonowości przepływu Wisły w wybranych przekrojach wodowskazowych.
Objaśnienia: IS – indeks sezonowości, GMO – wskaźnik sezonowości, PK – termin pory koncentracji, TPO –
termin połowy odpływu.

Fig. 2.

Average and extreme seasonality characteristics of the Vistula river flow in selected water-gauges.
Explanations: IS – seasonality index, GMO – outflow concentration index, PK – time of concentration coefficient, TPO – half-outflow term.

Przeciętne wskaźniki pory koncentracji PK zawierają się w przedziale od 184
dnia w Szczucinie do 153 dnia we Włocławku (tab. 1). Różnica wynosi ok. 1 miesiąca. Od Skoczowa do Sandomierza średnie PK są relatywnie późne (powyżej
170 dnia roku hydrologicznego), od Zawichostu do Warszawy – przeciętne (od
160 do 170 dnia), a poniżej Warszawy stosunkowo wczesne (poniżej 160 dnia).
Warto zauważyć, że ekstremalnie wczesne PK niemal we wszystkich przekrojach
mieszczą się w wąskim przedziale 90 do 100 dni, zaś ekstremalnie późne od 250
do 280. Przeciętnie, połowa rocznych zasobów wodnych odpływa najwcześniej
przez przekrój we Włocławku (168 dzień roku), a najpóźniej przez Goczałkowice. Między Skoczowem a Sandomierzem połowa zasobów odpływa na przełomie
kwietnia i maja, między Zawichostem i Warszawą w trzeciej dekadzie kwietnia,

ZMIANY SEZONOWOŚCI PRZEPŁYWU Z BIEGIEM WISŁY

109

a poniżej Warszawy w drugiej dekadzie. Duże zróżnicowanie wykazują ekstremalne TPO, przy czym w Goczałkowicach zaznacza się wyraźnie wpływ zbiornika wodnego. W niektórych latach (wilgotnych i powodziowych) opóźnia on
bardzo TPO (295 dzień), a w latach suchych przyspiesza – wskutek szybkiego
wyczerpywania się zgromadzonych w zbiorniku zasobów (85 dzień). Pomijając
ten przekrój, ekstremalnie późne TPO od Skoczowa do Warszawy są mało zróżnicowane (ok. 257–265 dni). Również poniżej zróżnicowanie nie jest duże, choć
TPO wypadają wyraźnie wcześniej (240–243 dni).
Zmiany wszystkich czterech miar średniej sezonowości przepływu z biegiem
Wisły i w miarę przyrostu powierzchni jej zlewni dobrze ilustrują diagramy zamieszczone na ryc. 3. Prawidłowości wykazane wcześniej są tu wyraźnie widoczne. Załamania krzywej IS znakomicie korespondują ze zmianą reżimu Wisły
wskutek dopływu Dunajca (Szczucin), Sanu (Zawichost) i oddziaływania Zbiornika Włocławskiego. Odmienna struktura sezonowa odpływu ze zlewni dwu wymienionych wyżej dopływów, wpływa zatem na skokowe zmiany sezonowości
odpływu Wisły znacząco podnosząc lub hamując spadek sezonowości odpływu
w dolnym biegu rzeki. Co ciekawe podobnie oddziałuje Zbiornik Włocławski
(por. wpływ Zbiornika Goczałkowickiego). Prawidłowości tej nie dostrzeżemy
jednak w przypadku Narwi (Kępa Polska). Ogromny przyrost przepływu i powierzchni zlewni Wisły po przyjęciu Narwi i Bugu nie skutkuje wzrostem sezonowości jej przepływu. Wprost przeciwnie, IS Wisły poniżej ujścia Narwi maleje,
co dowodzi, że sezonowa struktura odpływu Narwi i Bugu jest podobna do występującej w Wiśle w przekrojach położonych bezpośrednio powyżej ich ujścia.
Prawidłowości takie, choć mniej wyraźnie, są również widoczne jeśli przeanalizujemy zmiany GMO.
Wskaźniki pory koncentracji (PK) i terminy połowy odpływu (TPO) Wisły
wyraźnie maleją z jej biegiem. Tendencje ich zmian w funkcji kilometrażu i powierzchni zlewni da się nawet opisać statystycznie istotnymi (α= 1%; test F-Snedecora) równaniami regresji (ryc. 3). Błędy statystyczne równań są oczywiście
duże, ale współczynniki determinacji (R2) we wszystkich przypadkach wskazują
na dobry lub bardzo dobry stopień wyjaśniania. Należy podkreślić, że lepsze dopasowania równań uzyskano dla TPO i związków z powierzchnią zlewni (A) niż
w odniesieniu do PK i powiązań z kilometrażem Wisły (LW).
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Zmiany sezonowości przepływu w przekrojach Wisły w funkcji kilometrażu rzeki i powierzchni jej zlewni.
Objaśnienia: IS – indeks sezonowości, GMO – wskaźnik sezonowości, PK – termin pory koncentracji,
TPO – termin połowy odpływu, Lw – kilometraż Wisły, A – powierzchnia dorzecza Wisły.

Fig. 3.

Flow seasonality changes in the Vistula cross-sections in function of the river mileage and
the area of drainage basin.
Explanations: IS – seasonality index, GMO – outflow concentration index, PK – time of concentration coefficient, TPO – half-outflow term, Lw – river mileage, A – area of drainage basin.

Wieloletnie zmiany i oscylacje sezonowości przepływu
w wybranych przekrojach Wisły
Do analizy wybrano 3 przekroje zamykające górną, środkową i dolną część dorzecza Wisły, dla których istnieją pełne serie obserwacyjne z lat 1951–2016: Zawichost, Warszawa Nadwilanówka i Tczew. Ten drugi warunek spowodował, że
uwzględniono przekrój w Warszawie zamiast przekroju w Kępie Polskiej. Już pobieżna analizy diagramów prezentowanych na ryc. 4 dowodzi, że:
• występuje duża zbieżność zmian indeksów i wskaźników sezonowości
w poszczególnych przekrojach, przy czym największe liczbowo wartości
i największa ich dynamika dotyczy przekroju Zawichost, a najmniejsza –
przekroju Tczew,
• w latach 1951–1975 indeksy IS systematycznie malały (sezonowość przepływu we wszystkich przekrojach zmniejszała się), zaś wskaźniki GMO
cechowały się wówczas dużą zmiennością związaną z występowaniem lat
o bardzo dużej sezonowości przepływu (1952, 1962, 1964); w później-
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Dynamika zmian sezonowości przepływu Wisły w wybranych przekrojach.
Objaśnienia: IS – indeks sezonowości, GMO – wskaźnik sezonowości, PK – termin pory koncentracji,
TPO – termin połowy odpływu.

Fig. 4.

Dynamics of the Vistula flow seasonality changes in the selected cross-sections.
Explanations: IS – seasonality index, GMO – outflow concentration index, PK – time of concentration coefficient, TPO – half-outflow term.
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szych latach (IS po 1975 roku, a GMO po roku 1970) sezonowość nieco zmalała, a zmiany miały charakter losowych oscylacji wokół wartości
średniej,
• szeregi czasowe IS i GMO wszystkich trzech przekrojów cechują się zmiennością o charakterze losowych fluktuacji; sezonowość przepływu Wisły
nie wykazywała zatem w tym okresie żadnej trwałej istotnej tendencji,
• czasowa zbieżność zmian PK i TPO uzyskanych dla trzech przekrojów
wydaje się jeszcze wyraźniejsza, choć w przypadku pory koncentracji
pojawiają się lata wyraźnie odstające od tej reguły np. 1975, 1996, 2011
(w przekroju Zawichost pora koncentracji wyraźnie odbiegała od wartości uzyskanych dla dwu niżej położonych przekrojów).
Dowodem dużej zbieżności zmian są wysokie i statystycznie istotne (α=1%;
test Snedecora) współczynniki korelacji obliczone dla poszczególnych miar
i przekrojów – tab. 3. Największa zbieżność zmian w wieloleciu występuje w odniesieniu do TPO i przekrojów Warszawa Nadwilanówka i Tczew, a najmniejsza
w przypadku PK obliczonych dla Zawichostu i Tczewa. W ogólności największą
zbieżność zmian wykazuje TPO i miary obliczone dla przekrojów w Zawichoście
i Warszawie.

Tabela 3. Korelacje miar sezonowości między seriami z badanych przekrojów.
Table 3.

Correlations of seasonality characteristics between the time series in the examined cross-sections.
Przekrój/Miara

IS

PK

TPO

Zawichost/Warszawa N.

0,927

0,749

0,975

GMO
0,913

Zawichost/Tczew

0,585

0,537

0,869

0,733

Warszawa N./Tczew

0,751

0,782

0,929

0,871

Objaśnienia: IS – indeks sezonowości, PK – termin pory koncentracji,
TPO – termin połowy odpływu, GMO – wskaźnik sezonowości.
Explanations: IS – seasonality index, GMO – outflow concentration index, PK – time of concentration coefficient, TPO – half-outflow term.

Biorąc pod uwagę fakt, że pary miar IS i GMO oraz PK i TPO ilustrują podobny aspekt sezonowości przepływu rzeki (Jokiel i Tomalski 2017), zidentyfikowano
również równania ich związku (ryc. 5). Z uwagi na wspomniane wcześniej anomalie związków między PK i TPO, uzyskane równania regresji PK=f(TPO) są słabo uwarunkowane, mają ogromne błędy regresji i stosunkowo niskie współczynniki determinacji (0,23 dla Tczewa do 0,36 dla Zawichostu). Nieco lepsze wyniki
uzyskano dla związków między GMO i IS, choć w przypadku przekroju w Tczewie
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równanie jest istotne, ale jakość dopasowania – niska. We wszystkich trzech przypadkach funkcją najlepiej aproksymującą był wielomian 2-ego stopnia.

Ryc. 5.

Związki między miarami sezonowości uzyskanymi dla przekrojów: Zawichost, Warszawa
Nadwilanówka i Tczew.
Objaśnienia: IS – indeks sezonowości, GMO – wskaźnik sezonowości (kolory linii i punków oznaczają przekroje: niebieski – Zawichost, czerwony – Warszawa Nadwilanówka, zielony – Tczew).

Fig. 5.

Relations between the seasonality characteristics calculated for the following cross-sections:
Zawichost, Warszawa Nadwilanówka and Tczew.
Explanations: IS – seasonality index, GMO – outflow concentration index (lines’ and dots’ colors refer to
cross-sections: blue – Zawichost, red – Warszawa Nadwilanówka, green – Tczew).

Podsumowanie
Sezonowa struktura odpływu Wisły, z uwagi na wielkość i fizycznogeograficzne
zróżnicowanie jej dorzecza jest zmienna przestrzennie, a z uwagi na klimatycznie uwarunkowane, quasi-losowe zmiany wielkości zasilania i strat bilansowych
zmienia się również w czasie. Zidentyfikowane tu zatem, mniej lub bardziej wyraźne prawidłowości sezonowe i przestrzenne odpływu, mają w efekcie charakter
niestały i podobnie jak pory roku i regiony klimatyczne są tworami statystycznymi o słabo poznanym prawdopodobieństwie wystąpienia w czasie i niezbyt precyzyjnie zdefiniowanych granicach przestrzennych. Mimo to identyfikacja tych
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prawidłowości nie wydaje się działaniem jałowym, gdyż ich opis pozwala na nakreślenie co najmniej ram możliwej zmienności w czasie dziś i w przyszłości oraz
przybliżenie kierunków ewentualnych przemian dzisiejszego stanu hydrologicznego poszczególnych części dorzecza. Przeprowadzone niżej analizy sezonowości przepływu Wisły pozwalają na sformułowanie kilku istotnych wniosków:
• mimo ocieplenia oraz obserwowanych i opisywanych w literaturze różnych zmian i oscylacji wielu elementów klimatu Polski i reżimu odpływu
naszych rzek (Jokiel 2016, Jokiel i Bartnik 2001, Kaczmarek 2003, Pociask-Karteczka i in. 2003, Woś 2010, Kożuchowski 2011, Stachy 2011, Somorowska i Piętka 2012, Kundzewicz 2013, 2014, Gutry-Korycka i in. 2014,
Wrzesiński 2014), jak również dokumentowanych w mniejszej skali efektów gospodarczej działalności człowieka, sezonowa struktura przepływu
Wisły nie wykazuje dotąd wyraźnych tendencji, wieloletnich fluktuacji,
czy zmian dających się opisać i wiarygodnie udokumentować mniej lub
bardziej kompleksowymi miarami sezonowości;
• poziom sezonowości przepływu Wisły jest zmienny w czasie i zróżnicowany w zależności od wielkości jej dorzecza, przy czym poziom sezonowości
maleje z biegiem rzeki wraz ze wzrostem powierzchni i zmianą charakteru jej dorzecza oraz nakładania się na siebie jej reżimu odpływu i reżimów
jej dużych dopływów; ustrój rzeki zmienia się ze złożonego (deszczowo-śnieżnego – w biegu górnym), na prosty (śnieżny dobrze wykształcony –
w biegu dolnym);
• średnie indeksy sezonowości przepływu IS Wisły zmieniają się z biegiem
rzeki od 32% do 22% i są podobne do wartości uzyskanych dla dużych
rzek: karpackich, wyżynnych i nizinnych (Jokiel 2009, Jokiel i Tomalski
2017), ale wyraźnie większe (o ok. 10%) od obliczonych dla dużych rzek
pojeziernych (Jokiel i Stanisławczyk 2016);
• przeciętne wskaźniki sezonowości przepływu GMO w różnych przekrojach Wisły wynosiły od 10 do 15 i były porównywalne z uzyskanymi dla
rzek karpackich (11–14) (Soja 2002, Jokiel i Tomalski 2017); warto podkreślić, że obie wymienione miary IS i GMO ilustrują ten sam aspekt sezonowości;
• w miarę przyrostu powierzchni zlewni Wisły, terminy pory koncentracji
przepływu (PK) były coraz wcześniejsze (od 185. do 153. dnia roku hydrologicznego), wskazując na stopniową przemianę reżimu odpływu rzeki ze złożonego na prosty, przy czym średnie pory koncentracji w przekrojach górnego biegu Wisły były porównywalne z obliczonymi dla rzek
Beskidów Zachodnich, zaś obliczone dla przekrojów dolnych – zbliżone
do uzyskanych dla rzek Beskidów Wschodnich (Jokiel i Tomalski 2017);
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jednocześnie pory koncentracji przepływu w środkowym i dolnym biegu
rzeki były nieco późniejsze (o 10–20 dni) od uzyskanych dla Pilicy, Warty
i Bzury (Jokiel 2009);
• średnie terminy połowy odpływu TPO wykazywały podobne do powyższego zróżnicowanie; dość systematycznie malały z biegiem Wisły od 190.
dnia do poniżej 170. dnia; dla kilkunastu rzek środkowej Polski, P. Jokiel
(2009) uzyskał TPO znacznie wcześniejsze, bo mieszczące się w przedziale
od 130. do 170. dnia roku, zaś te same miary obliczone dla 12 rzek karpackich (Jokiel i Tomalski 2016, 2017) były liczbowo podobne lub wskazywały na terminy późniejsze (mieściły się w przedziale od 166. do 202. dnia
roku hydrologicznego);
• termin pory koncentracji (PK) i termin połowy odpływu (TPO) zdają się
opisywać podobny aspekt sezonowości, różniący się jednak od charakteryzowanego przez przedstawione wyżej IS i GMO; obie pary miar można
zatem uznać za komplementarne.
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JAKOŚĆ WÓD WISŁY
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W ŚWIETLE BADAŃ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
QUALITY OF THE VISTULA RIVER’S WATERS
IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN PROVINCE IN THE LIGHT OF THE SURVEYS
PROVINCIAL ENVIRONMENT PROTECTION INSPECTORATE IN BYDGOSZCZ

Streszczenie: Jakość wód Wisły w województwie kujawsko-pomorskim opracowano na
podstawie badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 1975 – 2016 oraz archiwalnych wyników pochodzących z początku lat 60. XX wieku. Analiza tego bardzo obszernego materiału dowodzi, że stan
czystości rzeki ulegał na przestrzeni minionych lat istotnym zmianom. Wpływ na to miały zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne. Do najbardziej istotnych należą:
zmienność odpływu i zmiany w gospodarce wodnościekowej podmiotów prowadzących
działalność na omawianym terenie. Nie sposób pominąć również modyfikacji jakie zachodziły w analityce wykonywanych pomiarów oraz modernizacji aparatury pomiarowo-kontrolnej laboratorium WIOŚ. Zmiany jakości wód Wisły w latach 1975–2016 zostały
przeanalizowane na czterech stanowiskach zlokalizowanych we Włocławku, Górsku, Łęgnowie i Sartowicach. Uwzględniono sześć wskaźników, a mianowicie : tlen rozpuszczony, materię organiczną wyrażoną w BZT5, fosforany, azot amonowy, chlorki i chlorofil „a”.
Wybrano stanowiska i wskaźniki, dla których zgromadzone zostały spójne i najdłuższe
ciągi obserwacyjne.
W granicach województwa kujawsko-pomorskiego stan czystości rzeki kształtowany
jest w głównej mierze przez Zbiornik Włocławski. Wisła poniżej zbiornika charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową stężeń zarówno substancji biogennych jak i wskaźników tlenowych. Pomimo tego procesu, podwyższona zawartość związków azotu i fosforu
miała charakter okresowy. Na kolejnych stanowiskach wpływ Zbiornia Włocławskiego
jest coraz mniej widoczny. Zmniejsza się zawartość materii organicznej i zawiązków bio-
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gennych. Wody Wisły są dobrze natlenione i nie występują (obserwowane poniżej zbiornika) okresowe niedobory tlenu rozpuszczonego. Na wszystkich stanowiskach stwierdzono tendencję malejącą w zakresie zawartości materii organicznej wyrażonej w BZT5,
azotu amonowego, fosforanów i chlorofilu „a”.
O pozaklasowym charakterze wód Wisły do 2003 r. decydował stan sanitarny oraz
okresowo ponadnormatywna zawartość chlorofilu „a”. Zmiany zasad sporządzania ocen
jakości wód płynących wprowadzane kolejnymi rozporządzeniami Ministra Środowiska
spowodowały, że jakość wód Wisły aktualnie należy kwalifikować w granicach III–IV klasy. Nie stwierdzono wód o najniższej V klasie tj. o złej jakości.
Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, monitoring środowiska, Wisła, Zbiornik Włocławski
Summary: The quality of the Vistula river’s waters in the Kuyavian-Pomeranian province has been drawn up on the basis of the surveys conducted by the Provincial Environment Protection Inspectorate in Bydgoszcz in the years 1975 – 2016, and the archive
results from the beginning of the 60’s. Analysis of that so extensive material proves, that
the state of the river’s state of purity has been subject to significant changes throughout
the past years. Both the natural as well as anthropogenic factors had an impact on that,
among which the most important ones are the variability of the river’s ebb tide, and also
changes in the water and wastewater management of the entities running their activity
on the discussed area. One also cannot omit modifications that were taking place in the
laboratory analysis of the conducted measurements and modernization of the measurement and control apparatus of the PEPI’s laboratory. The changes in the quality of the Vistula rivers’ waters in the years 1975 – 2016, have been analyzed at four stations located in
Włocławek, Górsk, Łęgnowo and Sartowice. In this issue’s characteristics, six indicators
have been taken into consideration, that is the following ones: oxygen dissolved in water,
organic matter expressed in BZT5, phosphates, ammonia nitrogen, chlorides and chlorophyll „a”. There have been selected stations and indicators for which coherent and the
longest observation sequences have been gathered.
Within the boundaries of the Kuyavian-Pomeranian province, the state of the river’s
purity is shaped mostly by the Włocławek Reservoir. The Vistula below the reservoir is
characterized by a high seasonal variability both of the biogenic substances as well as of
oxygen indicators. In spite of this process, an increased content of the nitrogen and phosphor compounds was of a seasonal character. On the next stations, the influence of the
Włocławek Reservoir is less and less visible. The content of the organic matter and of biogenic compounds decreases. The waters of the Vistula are well oxygenated and the periodical deficiencies of dissolved oxygen recorded below the reservoir do not occur. At all
the stations in the analyzed period of time, there has been recorded the decreasing tendency within the scope of the content of organic matter expressed in BZT5, of ammonia
nitrogen, phosphates and chlorophyll „a”.
It was the sanitary condition and periodically the over normative content of chlorophyll “a” that decided on the unclassified character of the waters of the Vistula till 2003.
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Changes in the rules of drawing up of the lotic waters’ quality assessment introduced by
subsequent regulations of the Minister of Environment have caused, that the quality of
the Vistula waters at present oscillates within the class III–IV. Waters of the lowest V class,
that is of the bad quality, have not been found.
Keywords: surface waters, environment monitoring, the Vistula, Włocławek Reservoir

Wprowadzenie i obszar badań
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jakość wód Wisły jest badana
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy corocznie od
pond 40. lat. Przez 30 lat stan czystości rzeki oceniany był jako nieodpowiadający
obowiązującym normom, co nie oznacza, że parametry fizykochemiczne, hydrobiologiczne i bakteriologiczne pozostawały w tym czasie na niezmiennym poziomie. Analiza stężeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia dowodzi, że
na omawianym terenie ulegały one zmianom zarówno w czasie jak i na poszczególnych stanowiskach.
Długość Wisły w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wynosi
205,3 km, tj. od miejscowości Dobrzyń do miejscowości Nowe, w tym 21,7 km
przypada na Zbiornik Włocławski. Wg Kondrackiego (1978), dolina rzeki na
omawianym terenie położona jest w obrębie dwóch makroregionów. Południowa część omawianego obszaru do Fordonu zlokalizowana jest w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, natomiast północna wchodzi w skład makroregionu Dolina Dolnej Wisły. Szerokość Kotliny Toruńskiej będącej częścią pradoliny osiąga
szerokość ok. 20 km, natomiast w profilu wodowskazowym w Toruniu szerokość
doliny rzeki wraz z korytem nie przekracza 1100 m (Makowski, Tomczak 2002).
Dolina Wisły poniżej Fordonu, aż po ujście do Zatoki Gdańskiej, jest genetycznie najmłodszym odcinkiem tej formy dolinnej. Jej szerokość jest zmienna:
od 3 km w okolicy Fordonu do 18 km w rejonie Grudziądza, przy najczęściej
spotykanej szerokości wynoszącej ok. 7–9 km, oraz wcięciu doliny w powierzchnię wysoczyznową w granicach 50–70 m. Wysokość średnia lustra wody w rzece obniża się od 29,0 m.n.p.m. w Fordonie, 20,0 m.n.p.m. w rejonie Świecia, do
18,0 m.n.p.m. w Basenie Grudziąckim. Dno doliny w postaci szerokiej równiny zalewowej wznosi się nad poziom wody do 3 m. Powierzchnie wysoczyznowe przylegające do jej górnych krawędzi zalegają na zmiennych wysokościach.
W bramie fordońskiej wg Augustowskiego (1982) wznoszą się powyżej 90,0 m,
a z biegiem doliny w granicach 80–100 m.
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Rozwój dna doliny tj. koryta rzeki oraz doliny zalewowej kształtowany jest
pod wpływem wód płynących. Ich intensywność zależna jest od zmian klimatycznych i antropopresji. Holoceńskie fluktuacje klimatu, jak podaje Babiński
(1993), nie miały wpływu na przekształcanie koryta dolinnego odcinka rzeki.
Dopiero ostatnie trzysta lat intensywnej działalności człowieka w obrębie dorzecza odmieniło obraz rzeki. Na skutek zmian w jego zagospodarowaniu nastąpił
wzrost dostawy rumowiska do koryta rzecznego. Zapoczątkowane w XIX wieku
prace regulacyjne na odcinku Wisły poniżej ujścia Tążyny spowodowały radykalne zmiany warunków hydrodynamicznych i morfologicznych Wisły. Dzięki
budowie ostróg rzecznych nastąpiło prawie dwukrotne zwężenie koryta i wyprostowanie jego strefy nurtu. W rezultacie po ponad stu latach, dno koryta obniżyło się przeciętnie o 1,3 m, natomiast strefa międzyostrogowa uległa podwyższeniu o około 1,8 m, tworząc pas nowo powstałej równiny zalewowej o szerokości
około 375 m (Babiński 1993).
Wisła w granicach województwa kujawsko-pomorskiego zasilana jest przez
Zgłowiączkę, Tążynę, Zieloną Strugę, Brdę, Wdę i Mątawę wprowadzające swoje
wody po jej lewej stronie oraz dopływy prawoboczne Mień, Drwęcę, Strugę Toruńską, Frybę i Osę.
Poniżej Włocławka na reżim Wisły silnie oddziałuje elektrownia wodna. Objętości przepływów oscylują w granicach od około 1000 m3. s-1 do 1800 m3. s-1, natomiast maksymalne obserwowane, przekraczają 7000 m3. s-1. Wezbrania z reguły przypadają na marzec lub kwiecień i związane są z roztopami. Rytm wezbrań
letnich jest „bardzo nieregularny i w poszczególnych latach występuje w innych
miesiącach”(Celmer, Churski 1973). Najczęściej jednak są one notowane w lipcu.
Najmniej wody rzeka prowadzi w sierpniu i wrześniu.

Metody
Cel badań
Celem badań monitoringowych wód powierzchniowych jest stworzenie wiarygodnej bazy danych, która jest podstawą do sporządzania ocen ich stanu czystości oraz prognozowania zmian jakości wód zachodzących w zlewniach. Systematyczne pomiary jakości wód powierzchniowych są jednym z podstawowych
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Na terenie ówczesnego województwa bydgoskiego pierwsze badania jakości wód rzecznych zostały rozpoczęte w latach
60. XX wieku i do chwili obecnej są kontynuowane. Dzięki temu Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dysponuje obszerną i wiarygodną baza danych. W ciągu analizowanego okresu zmianom ulegał zakres badań
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i ich częstotliwość, metody analityczne, zasady sporządzania ocen stanu czystości oraz lokalizacja stanowisk pomiarowo-kontrolnych.
Coroczne, comiesięczne badania stanu czystości wód Wisły prowadzone były
począwszy od 1975 roku, aczkolwiek w archiwum WIOŚ w Bydgoszczy zgromadzone są wcześniejsze fragmentaryczne wyniki pochodzące z lat 1960–1962.
Aktualnie monitoring wód rzecznych prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 239 z 2005 t. poz. 2019
z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami oraz w oparciu o Traktat Akcesyjny (Załącznik II, o którym mowa w części III, tytule I, art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej) i Decyzję
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 przeznczonej do picia. Obowiązującym
aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2016r. poz.1178). Podstawowymi jednostkami środowiska wodnego zgodnie z RDW są jednolite części wód wyznaczone przez KZGW. Stanowiska pomiarowo-kontrolne, zakres badań i ich częstotliwość określana jest dla każdego województwa w Wojewódzkim
Programie Monitoringu Środowiska. Dokument ten tworzony jest na okres 3 lat
i każdorazowo akceptowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Częstotliwość i zakres badań
Pierwsze analizy wody wykonane w latach 1960 – 1962 miały stosunkowo skromny zakres analityczny. Obejmował on m.in. barwę, zapach, odczyn, tlen rozpuszczony, utlenialność, siarczany, azot amoniakalny, azot azotynowy, azot azotanowy, chlorki, fenole, fosforany, wapń, magnez, twardość, zasadowość, suchą
pozostałość, części rozpuszczone, zawiesiny ogólne oraz stosownie do potrzeb
kwas ligninosulfonowy. W kolejnych latach zakres badań zaczęto systematycznie poszerzać. Pod koniec lat 90. XX wieku badania obejmowały 51 wskaźników
podzielonych na następujące grupy: substancje organiczne, składniki zasolenia,
substancje biogenne i wskaźniki biologiczne. Aktualnie we wszystkich punktach
pomiarowych monitoringu diagnostycznego realizowany jest ten sam zakres
badawczy, obejmujący 81 parametrów poszerzony na wybranych stanowiskach
o wskaźniki wynikające z użytkowania wód rzecznych.
W 2016 roku Wisłę badano w sieci monitoringu diagnostycznego na 5. stanowiskach pomiarowo-kontrolnych. Oznaczone zostały parametry fizykoche-
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miczne z częstotliwością 8 razy w roku, substancje szkodliwe z częstotliwością
4 razy w roku i substancje priorytetowe z częstotliwością 12 razy w roku. W zakresie wskaźników hydrobiologicznych wykonano analizy fitoplanktonu i chlorofilu „a” sześć razy w roku, makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych jeden raz w roku oraz również jeden raz w roku na stanowisku w Przechowie (km)
fitobentosu, a na stanowisku w Górsku (746,0 km) ichtiofauny. Ponowne badania
przeprowadzone zostaną w 2019 roku.
Stanowiska pomiarowe
Analizę zmian jakości wód Wisły w latach 1975–2016 opracowano w oparciu
o dane pochodzące z czterech stanowisk tj: (ryc. 1)
• Włocławek – 675,0 km tj. poniżej Zbiornika Włocławskiego
• Górsk – 746,0 km tj. poniżej Torunia
• Łęgnowo – 769,1km tj. powyżej Bydgoszczy i ujścia Brdy oraz poniżej wylotu ścieków z CIECH Soda Polska S.A.
• Sartowice – 822,0 km tj. poniżej wylotu ścieków z zakładu „Mondi” i ujścia Wdy
Wybór podyktowany był ciągłością prowadzonych badań.
Do przeanalizowania powyższego zagadnienia wybrano sześć wskaźników
charakteryzujących jakość wody, a mianowicie: tlen rozpuszczony, BZT5, fosforany, azot amonowy i chlorki. Powyższe parametry były oznaczane przez niemal
cały 40-letni okres badawczy na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Poza
tym uwzględniona została zawartość chlorofilu „a”, przy czym badania koncentracji tego wskaźnika zaczęto systematycznie prowadzić dopiero od 1992 roku.
Ze względu na kilkakrotnie zmieniające się w analizowanym okresie badawczym podstawy prawne klasyfikacji stanu jednolitych części wód, ocenę przeprowadzono na podstawie analizy zmienności stężeń chwilowych i średnich miesięcznych z okresu 1975– 2016.
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Ryc. 1.

Lokalizacja stanowisk pomiarowych i głównych źródeł zanieczyszczenia wód Wisły w granicach województw kujawsko-pomorskiego.

Fig. 1.

Location of the measurement-control stations and the main sources of the Vistula waters’
pollution within the boundaries of the Kuyavian-Pomeranian province.

Czynniki kształtujące zmienność stanu czystości wód Wisły
Jakość wód Wisły kształtowana jest poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego. Tym nie mniej zanieczyszczenia odprowadzane z jego terenu także
powodują zmiany cech fizykochemicznych rzeki. Z danych WIOŚ w Bydgoszczy
z 2016 r. wynika, że Wisła w kujawsko-pomorskim jest odbiornikiem ścieków
o łącznej ilości 309 996,0 m3∙d-1 w tym 153 911,0 m3∙d-1 to ścieki przemysłowe.
Największe ilości zanieczyszczeń odprowadzają (ryc.1):
• MPWiK Sp.z o.o. Włocławek – 15 127,0 m3∙d-1
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• Anwil S.A. Włocławek – 22 471,0 m3∙d-1
• Toruńskie Wodociągi Sp.z o.o – 40 203,0 m3∙d-1
• Ciech Soda Polska S.A. Inowrocław – 31 440,0 m3∙d-1
• Chemwik Sp. z o.o. Bydgoszcz, oczyszczalnia „Kapuściska” – 52 750,0 m3∙d-1
• MWiK Sp. z o.o. Bydgoszcz, oczyszczalnia „Fordon” – 41 000,0 m3∙d-1
• Mondi S.A. Świecie – 100 000,0 m3∙d-1
Oprócz tego do Wisły odprowadzane są ścieki komunalne w ilości
7005,0 m3∙d-1 z mniejszych miejscowości, takich jak Dobrzyń n/Wisłą, Lubanie,
Ciechocinek i Chełmno.
Jakość wód Wisły kształtowana jest również przez dopływy. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego najbardziej istotnymi i największymi dopływami Wisły są Zgłowiączka, Drwęca i Brda. Każdą z tych rzek cechuje odmienna antropopresja. W strukturze zagospodarowania zlewni Zgłowiączki dominują
użytki rolne, stąd istotnym źródłem materii allochtonicznej są zanieczyszczenia
obszarowe. Ponadto jest odbiornikiem ścieków z gospodarstw rolnych i obiektów
hodowlanych, których lokalizacja charakteryzuje się dużym rozproszeniem oraz
ścieków komunalnych z Lubrańca i Brześcia Kujawskiego.
Jakość wód Drwęcy obniżają ścieki komunalne odprowadzane m.in. z Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy i Golubia-Dobrzynia.
W odmienny sposób kształtowane są parametry jakościowe Brdy. Rzeka odwadnia obszar w ponad 50% porośnięty lasami. Do 2001 roku głównym źródłem
zanieczyszczenia jej wód była Bydgoszcz, zlokalizowana w ujściowym biegu rzeki.
Również mniejsze dopływy Wisły są odbiornikami zanieczyszczeń komunalnych. Do ujściowego odcinka Osy wprowadzane są ścieki z Grudziądza w ilości
14 502,0 m3∙d-1, natomiast do ujściowego odcinka Mątawy ścieki z miejscowości
Nowe w ilości 2177 0 m3∙d-1.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiły bardzo istotne zmiany
w gospodarce wodno-ściekowej zarówno miast jak i zakładów przemysłowych
wprowadzających zanieczyszczenia do Wisły. W latach 90. XX wieku we wszystkich większych miastach uruchomiono oczyszczalnie ścieków, do których podłączone zostały również mniejsze miejscowości. Pierwszą oczyszczalnię ścieków
ze wszystkich nadwiślańskich miast w województwie kujawsko-pomorskim oddano do użytku we Włocławku w 1982 r. Obiekt ten został w 2007 r. rozbudowany i zmodernizowany. W 1995 r. rozpoczęto budowę oczyszczalni Toruniu, którą
zakończono po trzech latach. W 2000 r. nastąpił rozruch technologiczny dwóch
bydgoskich oczyszczalni tj. „Fordon” eksploatowanej przez MWiK Sp. z o.o.
i „Kapuściska” należącej do Chemwik Sp. z o.o. Dzięki tym inwestycjom ścieki
z Bydgoszczy przestały trafiać w stanie surowym do Brdy, a po oczyszczeniu kierowane są bezpośrednio do Wisły.
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W latach 70. XX wieku zakłady przemysłowe wyposażone były jedynie
w urządzenia podczyszczające ścieki lub odprowadzały ścieki bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Przykładem takiej sytuacji były Zakłady Chemiczne Zachem
w Bydgoszczy, które zgodnie z art.135 ustawy Prawo Wodne z 24.10.1974 uzyskały w 1976 r. zwolnienie z obowiązku wykonania urządzeń zabezpieczających
wody Wisły przed zanieczyszczeniami do roku 1980. Natomiast decyzja wydana przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zezwalała na odprowadzanie z zakładu ścieków w ilości 93 000 m3∙d-1
zawierających ładunki nie przekraczające 19 200 kg O2∙d-1 jako BZT5, 48 000 kg
O2∙d-1 jako ChZT, 470 kg∙d-1 fenoli i 32 700 kg∙d-1 zawiesin ogólnych. Pominięty został w powyższej decyzji odczyn ścieków, który ulegał wahaniom w latach
1973– 1979 od 1,9 do 9,9 (Gołębiewski i in. 1980).
W kolejnych dekadach szereg zakładów przestało funkcjonować, w tym
m.in. Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy odprowadzające w 1999 r.
16 700,0 m3∙d-1 ścieków. W 1994 roku ogłosiły upadłość Zakłady Celulozowo-Papiernicze we Włocławku, które w latach 60. XX wieku odprowadzały ścieki
w ilości 87 700 m3∙d-1 (Tysler 1962). W sposób istotny zmieniła się zarówno ilość
odprowadzanych do Wisły ścieków jak i ich jakość. Aktualnie wszystkie podmioty wprowadzające ścieki do wód powierzchniowych zobowiązane są do ich
wysokosprawnego oczyszczania oraz prowadzenia badań automonitoringowych
zgodnych zapisami zwartymi w pozwoleniach wodno-prawnych, a ponadto objęte są stałym nadzorem kontrolnym Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1960–1962
Od grudnia 1960 r. do lipca 1961 r. pobrano siedmiokrotnie próby wody z Wisły
na stanowiskach zlokalizowanych poniżej Włocławka (km 672 do 710). Próby pobierano także w profilu poprzecznym koryta rzeki. Celem tych badań było określenie wpływu ścieków z Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku na
jakość rzeki. Wyniki badań wykazały, że wody rzeki były każdorazowo dobrze natlenione, obciążone niewielką ilością materii organicznej oraz chlorów i siarczanów. Stężenia azotu amonowego oscylowały od 0,06 mg N∙l -1 do 0,44 mg N∙l -1
i najwyższe wartości osiągnęły na wszystkich stanowiskach w styczniu. W wodzie
pobranej z lewego brzegu Wisły oznaczono kwas ligninosulfonowy, którego obecność dowodziła o oddziaływaniu ścieków ZCP na jakość rzeki.
W 1961 roku (w marcu, czerwcu i we wrześniu) przeprowadzono badania
rzeki na odcinku od km 763,6 km do 801,4. Celem tych badań było określenie
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zdolności samooczyszczania oraz obciążenia wód Wisły w rejonie ujścia ścieków Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy. Również i w tym przypadku próby pobierane były w profilach poprzecznych koryta rzeki. Wpływ zanieczyszczeń uwidocznił się wówczas wzrostem zawartości substancji rozpuszczonych,
chlorków i siarczanów. Poniżej wylotu kolektora ściekowego wykryto także obecność fenoli w nurcie przy lewym brzegu rzeki w czerwcu (0,1 mg∙l -1) i we wrześniu (51,0 mg∙l -1). W ściekach w zawartość fenoli oznaczono w ilości 373 mg∙l -1
(21.09.1961).
Tlen rozpuszczony
Wyniki badań stężenia chwilowego tlenu rozpuszczonego w latach 1975–2016
wykazują na wszystkich stanowiskach niewielką tendencję wzrostową. Poniżej
Zbiornika Włocławskiego koncentrację tego wskaźnika cechuje duża zmienność. Amplituda stężenia tlenu w 1985 roku osiągnęła 17,4 mg O2∙l-1 (tab. 1).
Występowały zarówno niedobory tlenowe np. we wrześniu 1985 r. (1,2 mg O2∙l-1)
lub sierpniu 2000 r. (3,0 mg O2∙l-1) jak i okresy, w których zawartość tego gazu
występuje w ilościach przekraczających nawet 20,0 mg O2∙l-1 (kwiecień 2002 r.
21,6 mg O2∙l-1). Na kolejnych stanowiskach zróżnicowanie jest wyraźnie mniejsze i osiąga 7,7 mg O2∙l-1 w Sartowicach.
Tabela 1. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne tlenu rozpuszczonego w latach 1975–2016
w wodzie Wisły (w mg O2∙l-1).
Table 1.

Temporary, average monthly and annual concentrations of oxygen dissolved in the water
of the Vistula in the years 1975–2016 (in mg O2∙l-1).
Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne
8,6

Włocławek

1,2

21,6

20,4

5,1

11,2

6,1

Górsk

1,8

14,8

13,0

6,2

10,9

4,7

9,0

Łęgnowo

3,5

15,7

12,2

6,7

10,5

3,8

8,8

Sartowice

3,4

14,9

7,7

7,7

10,9

3,2

9,3

Na przestrzeni roku średnie miesięczne natlenienie wód Wisły w latach 1975–
–2016 było najbardziej zróżnicowane poniżej Zbiornika Włocławskiego (ryc. 2).
Na kolejnych stanowiskach stężenia tlenu stają się w ciągu roku coraz bardziej
wyrównane. Na całym objętym kontrolą odcinku zmiany w ciągu roku są podobnie ukierunkowane. Są one podyktowane w głównej mierze procesami fotosyntezy, wywołanymi bujnym rozwojem glonów. Po maksimum przypadającym
w marcu, do sierpnia następuje wyraźny spadek natlenienia. Obniżenie zawarto-
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ści tlenu po okresie zakwitów wywołane jest większym jego zużyciem na rozkład
materii organicznej.

Ryc. 2.

Średnie, miesięczne stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie Wisły w latach 1975–2016.

Fig. 2.

Average monthly concentrations of oxygen dissolved in the water of the Vistula in the years
1975–2016.

Materia organiczna wyrażona w BZT5
Obok azotu amonowego, stężenia materii organicznej wyrażonej w BZT5 w najbardziej istotny sposób odzwierciedlają oddziaływanie Zbiornika Włocławskiego na jakość wód Wisły. Zawartość tego wskaźnika poniżej zbiornika waha się
w bardzo szerokim zakresie od 0,5 mg O2∙l-1 do 17,3 mg O2∙l-1 (dla porównania,
amplituda stężeń w Łęgnowie wynosi 7,2 mg O2∙l-1, a w Sartowicach 9,7 mg O2∙l-1,
tab. 2). Największe zróżnicowanie wartości wystąpiło w latach 1980–1990. Od
drugiej połowy lat 90. XX wieku wartości stężeń chwilowych BZT5 wykazały na
wszystkich stanowiskach wyraźną tendencję spadkową.
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Tabela 2. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne materii organicznej wyrażonej w BZT5 w latach 1975–2016 w wodzie Wisły (w mg O2∙l-1).
Table 2.

Temporary, average monthly and annual concentrations of organic matter expressed in
BZT5 in the water of the Vistula in the years 1975–2016 (in mg O2∙l-1).

Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne

Włocławek

0,9

17,3

16,4

2,8

5,1

2,3

3,7

Górsk

0,7

12,0

11,3

3,3

4,9

1,6

3,8

Łęgnowo

0,8

8,0

7,2

3,0

4,2

1,2

3,4

Sartowice

1,0

9,7

8,7

3,4

4,7

1,3

4,2

Przebieg średnich miesięcznych stężeń z wielolecia wyraźnie nawiązuje do
zawartości chlorofilu „a” i natlenienia oraz jest odwrotnie proporcjonalny do
stężeń fosforanów. Najwyższe obciążenie występuje wiosną, natomiast drugie
znacznie niższe obserwowane jest w miesiącach lipiec – sierpień. Minimalna
koncentracja notowana jest od października do marca. Poniżej Zbiornika Włocławskiego występują dwie bardzo wyraźne kulminacje koncentracji materii organicznej tj. pierwsza przekraczająca 5,0 mg O2∙l-1 przypadająca na maj i druga
niższa wynosząca 4,6 mg O2∙l-1 stwierdzona w sierpniu. Na kolejnych stanowiskach obciążenie wód Wisły materią organiczną jest niższe, a maksymalne stężenia w okresie letnim nie są już tak wyraźnie zaznaczone (ryc. 3).

Ryc. 3.

Średnie miesięczne stężenia materii organicznej wyrażonej w BZT-5 w wodzie Wisły w latach
1975–2016.

Fig.3.

Average monthly concentrations of organic matter expressed in BZT-5 in the water of the Vistula in the years 1975–2016.
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Fosforany
Zawartości fosforanów w analizowanym wieloleciu na wszystkich stanowiskach pomiarowych wykazuje niewielką tendencję spadkową. Największe wahania koncentracji fosforanów występują poniżej Zbiornika Włocławskiego od
0,01 mg PO4∙l-1 do 2,58 mg PO4∙l-1 (tab. 3). Na kolejnych stanowiskach zasobność
wód Wisły w te związki obniża się. Najwyższe stężenia chwilowe na stanowiskach
w Górsku, Łęgnowie i Sartowicach wystąpiły w latach 1984–1995.
Tabela 3. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne fosforanów w latach 1976–2016 w wodzie
Wisły (w mg PO4∙l-1).
Table 3.

Temporary, average monthly and annual concentrations of phosphates in the water of the
Vistula in the years 1976–2016 (in mg PO4∙l-1).

Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne

Włocławek

0,01

2,58

2,57

0,15

0,50

0,35

0,32

Górsk

0,10

1,75

1,74

0,13

0,38

0,25

0,28

Łęgnowo

0,01

2,62

2,61

0,15

0,49

0,34

0,27

Sartowice

0,01

1,57

1,56

0,15

0,35

0,20

0,29

Na wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono wyraźną zmienność sezonową koncentracji fosforanów (ryc. 4). Średnie miesięczne stężenia na pierwszym stanowisku wykazały dwie kulminacje: pierwszą w marcu (0,31 mg PO4∙l-1),
drugą – znacznie wyższą – w lipcu (0,50 mg PO4∙l-1). W Łęgnowie i Sartowicach
maksymalne stężenia występują później o jeden miesiąc w stosunku do stanowiska we Włocławku. Niecą inną zmiennością cechuje się stanowisko w Górsku. Minimalna koncentracja przypada tu również w kwietniu (0,13 mg PO4∙l-1),
wzrasta w kolejnych miesiącach i stabilizuje się na poziomie 0,32– 0,38 mg PO4∙l-1
w okresie od czerwca do września.
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Ryc. 4.

Średnie miesięczne stężenia fosforanów w wodzie Wisły w latach 1976–2016.

Fig. 4.

Average monthly concentrations of phosphates in the water of the Vistula in the years 1976–
–2016.

Analizowane związki są intensywnie wyczerpywane z toni wodnej w okresie
wiosennym przez fitoplankton, natomiast maksymalne stężenia w okresie letnim
mogą być wywołane resuspensją z osadów dennych. Dzięki czemu dochodzi do
zasilania wewnętrznego fosforanami wód Zbiornika Włocławskiego, a w konsekwencji również do wzrostu ich obecności w wodach Wisły poniżej zbiornika.
Azot amonowy
Spośród wszystkich analizowanych wskaźników koncentracja azotu amonowego poniżej Zbiornika Włocławskiego w najbardziej widoczny sposób kształtuje się odmiennie od pozostałych stanowisk. Okres podwyższonej zawartości
tego związku w wodach odpływających ze zbiornika przypada na lata 1984–
–1992. Zawartość azotu amonowego oscylowała wówczas w przedziale od 0,18
do 5,73 mg NNH-4∙l-1 (tab. 4). W okresie tym nie stwierdzono typowej dla związków azotowych zmienności sezonowej. Maksymalne obciążenie notowane było
najczęściej w miesiącach zimowych, natomiast najniższe ilości oznaczane były
w kwietniu oraz okresowo we wrześniu i październiku. Zdaniem Dojlidy (1995)
koncentracja azotu amonowego w zbiorniku zależna jest od przebiegu rozkładu
azotowych związków organicznych i nitryfikacji. Trudno jednak w tym miejscu
wysnuwać hipotezy odnośnie przyczyn wzrostu stężeń azotu amonowego w odpływie ze zbiornika w tym okresie czasu.
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Tabela 4. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne azotu amonowego w latach 1975–2016
w wodzie Wisły (w mg NNH-4∙l-1).
Table 4.

Temporary, average monthly and annual concentrations of ammonia nitrogen in the water
of the Vistula in the years 1975–2016 (in mg NNH-4∙l-1).

Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne

Włocławek

0,06

5,73

5,67

0,55

1,17

0,62

0,85

Górsk

0,04

3,50

3,46

0,35

0,69

0,34

0,44

Łęgnowo

0,01

3,22

3,21

0,33

1,03

0,70

0,56

Sartowice

0,01

3,09

3,08

0,29

0,91

0,62

0,48

Podobną zależność stwierdzono również w przypadku średnich miesięcznych
wartości tego wskaźnika (ryc. 5). W wodach odpływających ze Zbiornika Włocławskiego zawartość azotu amonowego była przez cały okres badawczy wyższa
w porównaniu z punktami zlokalizowanymi w Górsku, Łęgnowie i Sartowicach.
W okresie letnim różnica ta przekraczała 0,5 mg NNH-4∙l-1. Najniższa zawartość tego
związku również przypadała na kwiecień, lecz po tym okresie w następnych dwóch
miesiącach gwałtownie wzrastała, osiągając stężenia latem do 0,87 mg NNH-4∙l-1.
Zmienność stwierdzoną na trzech kolejnych stanowiskach można uznać za typową dla wód rzecznych. Najwyższe bowiem stężenia azotu amonowego obserwowane są od listopada do lutego, co wynika z zahamowania procesu nitryfikacji. Po
okresie zimowym (od marca do kwietnia) zawartość tego związku ulega obniżeniu
i przez kolejne miesiące stabilizuje się na poziomie od 0,3 do 0,4 mg NNH-4∙l-1.

Ryc. 5.

Średnia miesięczna zawartość azotu amonowego w wodzie Wisły w latach 1975–2016.

Fig. 5.

Average monthly concentrations of ammonia nitrogen in the water of the Vistula in the years
1975–2016.
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Wartości średnich miesięcznych stężeń w analizowanym wieloleciu są wynikiem podwyższonych ilości oznaczonych na przełomie lat 80. i 90. Analiza stężeń chwilowych wykazała, że po roku 1994 nastąpił na wszystkich stanowiskach
bardzo wyraźny spadek stężeń NNH-4. Przyczyną tego zjawiska mogą być zarówno zmiany w gospodarce wodno-ściekowej w dorzeczu jak i zmiana metodyki
oznaczania tego związku stosowana w laboratorium WIOŚ. Stosowaną do tego
czasu metodę miareczkową zastąpiono dokładniejszą metodą spektrograficzną.
Bardzo duże znaczenie ma również zmiana aparatury pomiarowej, co m.in. pozwoliło na obniżenie granic oznaczalności.
Chlorki
Chlorki są jednym z podstawowych anionów występujących w wodach powierzchniowych. W rzekach niezanieczyszczonych województwa kujawsko-pomorskiego ich stężenia z reguły nie przekraczają 15 mg Cl∙l-1, natomiast w silnie
zasolonych wodach Noteci ich koncentracja przekraczała w latach 80. XX wieku
nawet 3700 mg Cl∙l-1. Zawartość chlorków w Wiśle kształtowana jest w jej górnym biegu, w którym rzeka jest odbiornikiem silnie zasolonych wód kopalnianych. Analiza przeprowadzona przez Fiszera (2000) wykazała, że średnie roczne
stężenie chlorków w Wiśle w Krakowie wzrosło z 45,9 mg Cl∙l-1 w latach 30. XX
wieku do 1388 mg Cl∙l-1 w 1993 roku.
W granicach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1975–2016 zawartość tego wskaźnika wykazuje tendencję wzrostową. Najmniejsze zróżnicowanie stężeń stwierdzono na stanowisku zlokalizowanym poniżej Zbiornika
Włocławskiego (tab. 5). Maksymalna koncentracja oscylowała w granicach 180,0–
–191,0 mg Cl∙l-1, przy czym najniższe obciążenie stwierdzono w latach 1975– 1978
(32,0–93,0 mg Cl∙l-1). Ekstremalnie wysokie obciążenie w Górsku (300 mg Cl∙l-1)
wystąpiło jednokrotnie we wrześniu 1990 roku. Zawartość chlorków wyraźnie
wzrastała na stanowiskach w Łęgnowie i Sartowicach. Przyczyną tego jest zrzut
ścieków z Ciech Soda Polska S.A. Inowrocław wprowadzających do Wisły zgodnie ze sprawozdaniem OS-3 z 2016 roku 481 243 583 kg∙r-1 chlorków i siarczanów z zakładów zlokalizowanych w Inowrocławiu i Janikowie. Ilość ścieków odprowadzanych z tych zakładów w ciągu minionych 30. lat ulegała zmianom. Na
przełomie lat 70. i 80. XX wieku ścieki w ilości 20 000 m3∙d-1 kierowane były
do Wisły bez pozwolenia wodno-prawnego ze względu na brak wystarczających
urządzeń oczyszczających. Ich obciążenie substancjami rozpuszczonymi wynosiło 2 800 000 – 3 000 000 kg∙d-1 oraz zawiesinami ogólnymi 50 000–200 000 kg∙d-1
(Gołębiewski i in. 1980). W roku 1999 ilość ścieków wprowadzanych do Wisły
wzrosła do 51 000 m3∙d-1, natomiast w roku 2016 była o 20 000 m3∙d-1 niższa.
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Tabela 5. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne chlorków w latach 1975–2011 w wodzie
Wisły (w mg Cl∙l-1).
Table 5.

Temporary, average monthly and annual concentrations of chlorides in the water of the Vistula in the years 1975–2011 (in mg Cl∙l-1).

Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne

Włocławek

29

191

162

41

79

38

83

Górsk

28

300

272

53

113

60

88

Łęgnowo

17

327

310

96

152

56

125

Sartowice

32

302

270

93

146

53

114

Rozkład średnich miesięcznych stężeń chlorków w wieloleciu 1975–2016 wykazuje związek z objętościami przepływów (ryc. 6). Najwyższym wartościom natężenia przepływu przypadającym z reguły w kwietniu odpowiadają najniższe
stężenia chlorków. Najwyższa koncentracja tych związków stwierdzana we wrześniu, a więc w okresie najniższych przepływów. Podobną zależność potwierdzają
Gierszewski (1999) i Fiszer (2000).

Ryc. 6.

Średnie miesięczne stężenia chlorków w wodzie Wisły w latach 1975–2011.

Fig. 6.

Average monthly concentrations of chlorides in the water of the Vistula in the years 1975–
–2011.
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Chlorofil „a”
Koncentracja chlorofilu jest wskaźnikiem zawartości fitoplanktonu w wodzie
i intensywności fotosyntezy. W ciągu roku jego zawartość w wodach powierzchniowych wykazuje zmienność sezonową.
Średnie miesięczne stężenia w latach 1992–2016 (tab. 6) cechuje na poszczególnych stanowiskach odmienny zarówno okres występowania koncentracji
ekstremalnych jak również czas ich trwania. Poniżej Zbiornika Włocławskiego
zaznaczyło się jedno główne maksimum w maju (68,8μg∙l-1 ). Zawartość stwierdzona w lipcu i sierpniu jest o połowę niższa. W Górsku zaobserwowano dwa
maksima, wyższe w maju (63,0 μg∙l-1 ) oraz nieco niższe w sierpniu (59,0 μg ∙l-1).
W Łęgnowie najwyższe stężenia, podobnie jak w Górsku, występują w maju
(57,8 μg∙l-1) i sierpniu (40,7 μg∙l-1), aczkolwiek są znacznie niższe. Natomiast
w Sartowicach po minimalnych stężeniach notowanych w okresie od grudnia do
marca, zawartość chlorofilu „a” gwałtownie wzrasta w kwietniu i utrzymuje się
na poziomie od 50,8 μg∙l-1 do 61,2 μg∙l-1 do sierpnia (ryc. 7).
Tabela 6. Stężenia chwilowe, średnie miesięczne i roczne chlorofilu „a” w latach 1992–2016 w wodach Wisły (w μg∙l-1).
Table 6.

Temporary, average monthly and annual concentrations of chlorophyll „a” in the water
of the Vistula in the years 1992–2016 (w μ∙l-1).

Stężenia
chwilowe

Stanowisko

minimalne maksymalne

Stężenia średnie,
miesięczne
amplituda

minimalne maksymalne

Stężenie
średnie
amplituda

roczne

Włocławek

1,5

484,3

482,8

6,2

68,6

65,4

28,2

Górsk

0,7

153,3

152,6

5,7

63,0

57,3

33,2

Łęgnowo

0,8

140,9

140,1

3,3

57,8

54,5

24,8

Sartowice

1,3

145,9

144,7

3,8

61,2

57,4

33,1

Badania algologiczne wykazały, że plankton występuje w największej ilości
w kwietniu. Stwierdza się wówczas do 8,5 mln komórek w litrze, w tym okrzemki stanowią do 97% ogółu glonów. W miesiącach letnich supremacja należała do
zielenic, których udział waha się od 50 do 84% ogółu oznaczanych organizmów.
Całkowita liczebność glonów w miesiącach letnich oscyluje wokół 400 tys. komórek w litrze. Na poszczególnych stanowiskach nie stwierdzano w analizowanym okresie czasowym istotnych różnic ilościowych i jakościowych fykoflory.
Obserwowane zależności mają stały, wieloletni charakter.

JAKOŚĆ WÓD WISŁY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ŚWIETLE BADAŃ…

135

Ryc. 7.

Średnie miesięczne stężenia chlorofilu "a" w wodzie Wisły w latach 1992–2016.

Fig. 7.

Average monthly concentrations of chlorophyll "a" in the water of the Vistula in the years
1992–2016.

Podsumowanie
W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgromadzona została dokumentacja zawierająca wyniki badań i opracowania dotyczące jakości wód Wisły z lat 1960–2016. Analiza tego bardzo obszernego materiału dowodzi, że stan czystości rzeki ulegał na przestrzeni minionych lat istotnym
zmianom. Wpływ na to miały zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne,
wśród których najbardziej istotne to zmienność odpływu rzeki, zmiany w gospodarce wodnościekowej, a także zmiany zachodzące w analityce wykonywanych
pomiarów.
W granicach województwa kujawsko-pomorskiego stan czystości rzeki kształtowany jest w głównej mierze przez Zbiornik Włocławski. Jego oddziaływanie na
kolejnych stanowiskach modyfikowane jest przez ścieki komunalne i przemysłowych oraz wody dopływów. Wisła poniżej zbiornika charakteryzuje się dużą
zmiennością sezonową stężeń zarówno substancji biogennych jak i wskaźników
tlenowych. Pomimo tego procesu, podwyższona zawartość związków azotu i fosforu stwierdzona w analizowanym okresie miała charakter okresowy. Na kolejnych stanowiskach wpływ Zbiornia Włocławskiego jest coraz mniej widoczny.
Zmniejsza się zawartość materii organicznej i związków biogennych, wody Wisły
są dobrze natlenione, odmiennie niż poniżej zbiornika, gdzie notowane są okre-
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sowe deficyty tlenu rozpuszczonego. Na wszystkich stanowiskach stwierdzono
tendencję malejącą w zakresie zawartości materii organicznej wyrażonej w BZT5,
azotu amonowego, fosforanów i chlorofilu „a”.
O pozaklasowym charakterze wód Wisły decydowała do 2003 roku ponadnormatywna zawartość chlorofilu „a” oraz stan sanitarny. Zmiany zasad sporządzania ocen jakości wód płynących wprowadzane kolejnymi rozporządzeniami Ministra Środowiska spowodowały że, jakość wód Wisły aktualnie kwalifikowana
jest w granicach III – IV klasy. Nie stwierdzono wód o najniższej V klasie tj. o złej
jakości.
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OCENA STOPNIA AKUMULACJI
I BIODOSTĘPNOŚCI METALI CIĘŻKICH
W OSADACH DENNYCH JEZIORA WILANOWSKIEGO
ASSESSMENT OF THE ACCUMULATION AND BIOAVAILABILITY
OF HEAVY METALS IN BOTTOM SEDIMENTS FROM WILANOWSKIE LAKE

Streszczenie: Badaniami objęto osady denne pochodzące z Jeziora Wilanowskiego, odzwierciedlające presję dużej aglomeracji miejskiej m. st. Warszawy, w której jest zlokalizowane. W osadach akumulowane są zanieczyszczenia przedostające się poprzez dopływy
jeziora stanowiące odbiornik wód z terenów aglomeracji. W pracy przedstawiono wyniki całkowitej zawartości wybranych metali ciężkich (Cd, Zn) w osadach dennych, a także
zawartość tych pierwiastków we frakcjach chemicznych wydzielonych przy zastosowaniu ekstrakcji sekwencyjnej. Wykorzystano w tym celu zmodyfikowaną metodę Tessiera,
umożliwiającą wyodrębnienie frakcji: jonowymiennej, węglanowej, redukowalnej, organicznej oraz pozostałości. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę stopnia zanieczyszczenia nagromadzonych w zbiorniku wodnym osadów dennych. Charakterystyka
form występowania metali, umożliwiła określenie ich biodostępności, a co za tym idzie
ocenę zagrożenia dla organizmów żywych.
Słowa kluczowe: osady denne, metale ciężkie, analiza specjacyjna, ekstrakcja sekwencyjna
Summary: The research concerns bottom sediments was taken from Wilanowskie Lake,
reflecting the pressure of a large urban agglomeration of Warsaw city in which it is located. In the bottom sediments the contaminations are accumulated from incoming water entering the lake, which is a receiver of water from the agglomeration area. The paper
presents the total content of selected heavy metals (Cd, Zn) in bottom sediments and the
contents of these elements in the chemical fractions isolated using sequential extraction
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as well. A modified Tessier’s method was used to isolate the following fractions: the ion
exchange, carbonate, adsorptive, organic and residue fractions for this purpose. The research allowed to assess the degree of bottom sediment contamination by heavy metals
accumulated in the reservoir. The characteristics of metal forms occurrence, enabled to
determine their bioavailability and hence the risk assessment for living organisms.
Key words: bottom sediments, heavy metals, speciation analysis, sequential extraction

Wprowadzenie
W ogólnym procesie przemiany i obiegu materii w danym środowisku wodnym
procesy formowania się osadów dennych stanowią nieodłączne jego ogniwo, wywierają wpływ na warunki chemiczne oraz kształtują w nim warunki życia. Osady denne są gromadzone w efekcie przemian zachodzących nie tylko w zbiorniku, ale również na terenie całej zlewni (Starmach i in. 1978). Zanieczyszczenie
metalami ciężkimi osadów dennych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, z uwagi na możliwą ich migrację, w wyniku czego mogą stanowić wtórne zanieczyszczenie toni wodnej. Mobilność metali ciężkich zależna jest od form ich występowania oraz charakteru ich związania ze składnikami
fazy stałej. W osadach charakteryzujących się niewielką zawartością związków
organicznych znaczący jest udział form metali związanych z tlenkami, węglanami i hydroksotlenkami [Fe(III), Mn (III/IV)], a także zaadsorbowanych na
przykład na krzemianach. W osadach zasobnych w materię organiczną dominującą jest forma kompleksowych połączeń organicznych (Świetlik i Trojanowska 2008). Połączenia te charakteryzują się różnym stopniem trwałości, reaktywności, biodostępności i są uzależnione od własności osadów dennych, których
zmiana wpływa na procesy zachodzące na granicy faz. Wtórne uruchamianie
metali z osadów dennych może następować w wyniku zmiany odczynu lub potencjału redoks, jak również rozkładu materii organicznej przy udziale mikroorganizmów (Wojtkowska i Bogacki 2012).
Oznaczenie całkowitej zawartości metali obrazuje jedynie stopień zanieczyszczenia środowiska, a jej wykorzystywanie jako wskaźnik zagrożenia dla środowiska naturalnego deprecjonuje istotne czynniki warunkujące ich mobilność
i biodostępność (Wojtkowska i Bogacki 2012, Świetlik i Trojanowska 2008). Rzeczywiste określenie ryzyka, jakie stwarzają zawarte w środowisku wodnym metale ciężkie, w tym ich dostępności dla organizmów żywych, a co za tym idzie
także ryzyka dla zdrowia ludzi, jest możliwe przy zastosowaniu analizy specjacyjnej (sekwencyjnej ekstrakcji metali) (Szumska i Gworek 2009). Metoda ta po-
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lega na identyfikowaniu i określeniu ilościowym występowania metali w różnych formach chemicznych i fizycznych, dzięki sekwencyjnemu i selektywnemu
działaniu ekstrahentów o wzrastającej sile ługowania, symulujących naturalne,
jak i zmienione antropogenicznie, warunki środowiskowe (Szumska i Gworek
2009, Świetlik i Trojanowska 2008). Na podstawie uzyskanych wyników możliwym jest prognozowanie istotnych procesów związanych z obiegiem pierwiastków w środowisku, w tym mechanizmów uwalniania, bioakumulacji, biodostępności, biomagnifikacji, a także analiza toksyczności, sorpcji czy rozpuszczalności
pierwiastków (Wojtkowska i Bogacki 2012, Świetlik i Trojanowska 2008). Z tego
względu analiza specjacyjna może być wykorzystywana do identyfikacji rzeczywistego zagrożenia dla środowiska.
Celem niniejszych badań była ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych na podstawie ich całkowitej zawartości oraz określenie
potencjalnego zagrożenia dla ekosystemu wodnego wynikającego z występujących mobilnych form chemicznych metali ciężkich w osadach dennych Jeziora
Wilanowskiego, objętego antropopresją dużej aglomeracji miejskiej. Analiza zanieczyszczenia oraz potencjalnej toksyczności zdeponowanych na dnie Jeziora
Wilanowskiego osadów dennych, z uwagi na pełnione przez niego funkcje, ma
istotne znacznie.

Materiał i metody badań
Obiekt badań
Do badań wytypowano Jezioro Wilanowskie. Jezioro zlokalizowane jest na terenie dużej aglomeracji miejskiej miasta stołecznego Warszawy (Dzielnicy Wilanów). Jezioro Wilanowskie jest elementem dawnego ciągu wodnego lewobrzeżnych starorzeczy wiślanych. Powierzchnia jeziora wynosi ok. 15 ha (długość
ok. 1,5 km, szerokość od ok. 50 do ok. 100 m, głębokość w zakresie 1–5 m). Jezioro jest zasilane wodami Potoku Służewieckiego (będącego odbiornikiem wód
z części terenu Warszawy), dopływami wody z Jeziora Powsinkowskiego, mającego bezpośrednie połączenie z Jeziorem Wilanowskim oraz spływami powierzchniowymi ze zlewni bezpośredniej. Odpływ z Jeziora Wilanowskiego odbywa się
poprzez Kanał Sobieskiego do rzeki Wilanówki i za jej pośrednictwem do rzeki
Wisły (ryc. 1).
Jezioro Wilanowskie stanowi naturalny element historycznego kompleksu pałacowo-parkowego w Wilanowie i główny punkt kompozycji jej części parkowej,
pełniąc funkcję turystyczno-rekreacyjną. Znajduje się w granicach Wilanowskiego Parku Kulturowego, dla którego opracowano plan ochrony na mocy uchwały
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nr XXXIV/820/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego. W wytycznych
dla kierunków i zadań szczegółowych dla ochrony, udostępniania i zagospodarowania jednostek architektoniczno-krajobrazowych, wydzielonych w obszarze
parku oraz dla planów miejscowych, określono kierunki ochrony Jeziora Wilanowskiego, w których ujęto m.in. podjęcie działań zmierzających do jego renaturyzacji poprzez wybranie i neutralizację zanieczyszczonych osadów oraz wyeliminowanie stałego dopływu zanieczyszczeń z wód powierzchniowych.

Ryc. 1.

Położenie Jeziora Wilanowskiego.

Fig. 1.

Location of the Wilanowskie Lake.

Metody badań
W przeprowadzonych badaniach dokonano analizy zawartości kadmu (Cd), metalu zbędnego do funkcjonowania organizmów żywych, wykazującego właściwości toksyczne, oraz cynku (Zn), odprowadzanego do środowiska w znacznych
ilościach, będącego niezbędnym składnikiem organizmów żywych, jednakże
w większych ilościach stanowiącym także zagrożenie dla środowiska wodnego.
Próbki osadów dennych pobrano w grudniu 2016 r. z dziewięciu punktów wyznaczonych na całym obszarze Jeziora Wilanowskiego (ryc. 2), z warstwy przypowierzchniowej o miąższości 0÷5 cm, do polietylenowych pojemników. Pobrane próbki osadów przetransportowano do laboratorium i wysuszono
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w temperaturze 20oC. Powietrznie suche próbki osadu roztarto w moździerzu,
następnie odważono po 1 g. Tak przygotowane próbki mineralizowano mieszaniną kwasów (HNO3 + HClO4 w stosunku 3:1).

Ryc. 2.

Lokalizacja punktów poboru próbek osadów dennych (1–9).

Fig. 2.

Location of the sampling sites of bottom sediments (1–9).

Oznaczenia chemicznych form wybranych metali dokonano przy zastosowaniu ekstrakcji sekwencyjnej (roztwarzanie ekstrahentami faz mineralnych i organicznych, istotnych w procesie wiązania, jak i uruchamiania metali ciężkich)
(Świetlik i Trojanowska 2008). W analizie specjacyjnej wykorzystano sekwencyjny schemat ekstrakcji wg zmodyfikowanej metodyki Tessiera, w której wydzielone zostały następujące frakcje wiązania metali: jonowymienna, węglanowa, redukcyjna, organiczna i pozostałościowa (tab. 1).
Próbki po każdej ekstrakcji sączono na poliwęglanowych filtrach membranowych o średnicy porów 0,40 μm. Stężenie pierwiastków śladowych oznaczo-
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no techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu
(AAS -F).
Tabela 1. Warunki ekstrakcji sekwencyjnej wg zmodyfikowanej metody Tessiera (Pawłowski i in.
2014).
Table 1.

Lp.

Conditions of sequential extraction to modification of Tessier method.

Frakcja metali

Ekstrahent

Warunki ekstrakcji

1.

jonowymienna

1,0M CH3COONH4, pH = 7

czas ekstrakcji: 2h

2.

węglanowa (metale związane
z węglanami)

1M CH3COONa,
zakwaszone CH3COOH do pH = 5

czas ekstrakcji: 5h,

3.

redukowalna (metale związane z uwodnionymi tlenkami
żelaza i manganu)

0,004M NH2OH*HCl
w 25% CH3COOH

czas ekstrakcji: 5h,

organiczna (metale związane
z materią organiczną)

A.

0,02M HNO3 + 30% H2O2,
pH = 2

A.

Czas ekstrakcji: 2h,
temperatura: 85°C

B.

30% H2O2,
zakwaszone HNO3 do pH = 2

B.

Czas ekstrakcji: 3h,
temperatura: 85°C

C.

3,2M CH3COONH4 w 20%
HNO3

C.

Czas ekstrakcji: 0,5 h,
temperatura pokojowa

temperatura pokojowa

4.

5.

pozostałość (metale związane
z glinokrzemianami)

10M HNO3 + 30% H2O2

temperatura pokojowa
temperatura: 95°C

czas ekstrakcji: 1h,
temperatura wrzenia

Jakość osadów dennych oceniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji,
które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498)
(uchylonym z dniem 1 stycznia 2014 r., jednakże z przeniesieniem wartości zanieczyszczenia osadów dennych do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami –
Dz. U. z 2015 r. poz. 796) oraz oceniono wg klasyfikacji CCME (Canadian Council Ministers of Environment) i US EPA (United States Enviroment Protection
Agency), opierających się na wartościach: TEL (Thereshold Effectt Level) – zawartość pierwiastka, powyżej której szkodliwy wpływ na organizmy może być
obserwowany oraz PEL (Probable Effect Level) – zawartość pierwiastka, powyżej
której szkodliwy wpływ na organizmy jest często obserwowany (tab. 2) (Ciesielczuk i in. 2011, Bojakowska i in. 2003).
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Tabela 2. Kryteria oceny jakości osadów dennych.
Table 2.

Criteria for the assessment of the bottom sediments quality.

Zn
[mg/kg-1 s.m.]

Cd
[mg/kg-1 s.m.]

1000

7,5

Klasyfikacja CCME
TEL
PEL

123
315

0,6
3,5

Klasyfikacja US EPA
TEL
PEL

124
271

0,68
4,21

Kryteria oceny jakości osadów
Rozporządzenie dot. zanieczyszczenia urobku
z pogłębiania

Wyniki
Metale w osadach dennych
W badanych próbkach osadów dennych oznaczono całkowitą zawartość
kadmu i cynku. Zawartość kadmu kształtowała się w zakresie od 4,47 do
10,83 mg/ kg-1 s.m., natomiast cynku od 63,28 do 287,92 mg/kg-1 s.m.
Zawartość pierwiastków śladowych w badanych próbkach była zróżnicowana
na poszczególnych stanowiskach. Przeprowadzone badania wykazały duży poziom akumulacji kadmu w osadach dennych Jeziora Wilanowskiego. Uzyskane
wyniki wskazują, iż urobek z pogłębiania, zgodnie z wydanym w tym zakresie
rozporządzeniem (Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498) (tab. 2), jest zanieczyszczony. Zdeponowane w osadach ilości cynku nie osiągnęły natomiast wartości progowej świadczącej o zanieczyszczeniu urobku, zgodnie z ww. rozporządzeniem.
Biorąc pod uwagę kryteria ekotoksykologiczne jakości osadów wyznaczone przez CCME i US EPA można stwierdzić, iż zwartość kadmu w badanych
osadach stwarza znaczące zagrożenie dla organizmów. Stężenie kadmu przekroczyło w pełnym zakresie wartości poziomu prawdopodobnej toksyczności PEL,
wyznaczone zarówno przez CCME, jak i przez US EPA. Maksymalne stężenia
przekroczyły te wartości dwukrotnie. Natomiast toksyczny wpływ na organizmy,
ze względu na zawartość cynku, zgodnie z ww. klasyfikacjami, może być obserwowany (stężenia przekraczały wartość TEL). Stwierdzona maksymalna zawartość cynku wg klasyfikacji US EPA, przekroczyła również wartość PEL, świadczącą o prawdopodobnym zagrożeniu dla organizmów.
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Specjacja metali w osadach dennych
Wyniki analizy specjacyjnej wybranych do badań metali ciężkich wykazały zróżnicowaną podatność na wiązanie z wyodrębnionymi frakcjami osadów dennych
(tab. 3 i 4 oraz ryc. 3).
Tabela 3. Specjacja form kadmu w osadach wg zmodyfikowanej metody Tessiera [mg·kg-1 s.m.].
Table 3.

Speciation of cadium forms in bottom sediments according to modification of Tessier method [mg·kg-1 d.m.].

Zawartość kadmu (Cd) w poszczególnych frakcjach [mg·kg-1 s.m.]
Stanowiska
redukowalna
organiczna
pozostała
pomiarowe jono-wymienna węglanowa
I
II
III
IV
V

Suma

1

0,16

0,10

0,35

3,26

2,41

2

0,03

0,25

0,03

3,55

2,20

6,28
6,05

3

0,03

1,69

1,54

5,30

2,28

10,84

4

0,13

0,30

0,03

4,90

1,75

7,10

5

0,03

1,77

1,29

5,67

1,38

10,13

6

0,03

0,10

0,03

2,09

2,23

4,47

7

0,03

0,03

0,03

2,53

2,05

4,66

8

0,03

0,03

0,03

3,36

1,55

4,98

9

0,03

0,03

0,03

3,69

1,70

5,47

Uzyskane na poszczególnych stanowiskach pomiarowych wartości zarówno
dla kadmu, jak i dla cynku, wskazują na duże zróżnicowanie przestrzenne tych
metali w osadach dennych zdeponowanych w Jeziorze Wilanowskim. Dla kadmu maksymalne wartości (ok. 10 mg·kg-1 s.m.) uzyskano na stanowiskach zlokalizowanych w środkowej części jeziora (stan. 3 i 5). Najniższe wartości wystąpiły
w części północnej, w obszarze odpływu wody z jeziora (stan. 7–9). Dla cynku, podobnie jak dla kadmu, najwyższe wartości zanotowano na stanowiskach w części
środkowej (stan. 3 – 287,92 mg·kg-1 s.m. i stan. 5 – 277,98 mg·kg-1 s.m.). Najniższą
wartość uzyskano dla osadów pobranych na stanowisku 4 (63,26 mg·kg-1 s.m.).
Na pozostałych stanowiskach zawartość cynku w osadach była mniej zróżnicowana, osiągając wartości w zakresie od 112,93 do 177,33 mg·kg-1 s.m. Uwagę
zwraca podobna zawartość cynku (137,16 mg·kg-1 s.m.) na stanowiskach usytuowanych na dopływie (stan. 1) i odpływie wody (stan. 9). Wskazuje to na kumulację cynku w środkowej części jeziora.
Analiza specjacyjna wykazała silne powinowactwo kadmu do stabilnej frakcji
organicznej i pozostałościowej na wszystkich stanowiskach. Przeprowadzone badania wykazały wzrost kadmu w mobilnych frakcjach na stanowiskach w środ-
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kowej części jeziora (stan. 3 i 5), gdzie całkowita zawartość tego pierwiastka była
najwyższa.

Ryc. 3.

Udział procentowy form cynku i kadmu w chemicznych frakcjach osadów dennych Jeziora
Wilanowskiego (wartości średnie).

Fig. 3.

Percentage of zinc and cadium forms in the bottom sediments of Wilanowskie Lake (averages).

Cynk wykazał znacznie wyższe powinowactwo do mobilnych form niż kadm.
Jednak, w osadach pobranych w środkowej części jeziora, dla obydwu metali
stwierdzono duży udział we frakcjach mobilnych. Najsilniejsze wiązanie cynku
we frakcji węglanowej i redukcyjnej wystąpiło na stanowiskach 3, 5 i 6. W tym
obszarze cynk wykazał również duże powinowactwo do frakcji organicznej.
W przeciwieństwie do wyników innych badaczy (Wojtkowska i in. 2016, Yao i in.
2007), w badanych osadach na wszystkich stanowiskach cynk był słabo wiązany
we frakcji pozostałościowej.
Analiza średniej procentowej zawartości metali w przebadanych osadach
dennych (ryc. 3) wskazuje, iż kadm w dominującej części był związany z materią organiczną. Z tą frakcją średnio związane było ponad 50% całkowitej jego
zawartości. W związku z powyższym metal ten jest w znaczącej części unieruchomiony w badanych osadach. Jednak w następstwie postępującej mineralizacji
może przejść w formy mobilne (frakcji I–III) lub wtórnie powrócić do toni wodnej (Pawłowski i in. 2014). Około 30% kadmu zostało unieruchomione w sposób
znacznie trwalszy (frakcja V) w strukturze krystalicznej minerałów pierwotnych,
jak i wtórnych lub połączone z minerałami (głównie krzemianami) w wyniku
chemisorpcji i adsorpcji fizycznej (Szumska i Gworek 2009). Rola węglanów oraz
uwodnionych tlenków żelaza i manganu była mniej istotna w wiązaniu kadmu,
w których odpowiednio wiązanych było 7,21% i 5,56%, natomiast we frakcji jo-
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nowymiennej Cd występował w najmniejszych ilościach (0,75%). Zdolność do
wiązania kadmu w poszczególnych frakcjach osadów dennych można więc uszeregować w następującej kolejności: IV>V>II>III>I.
Tabela 4. Specjacja form cynku w osadach wg zmodyfikowanej metody Tessiera [mg·kg-1 s.m.].
Table 4.

Speciation of zinc forms in bottom sediments according to modification of Tessier method
[mg·kg-1 d.m.].

Zawartość cynku (Zn) w poszczególnych frakcjach [mg·kg-1 s.m.]
Stanowiska
pomiarowe

pozostała
V

Suma

jono-wymienna
I

węglanowa
II

redukowalna
III

organiczna
IV

1

0,03

54,20

44,04

38,51

0,39

137,16

2

1,45

56,08

54,10

51,60

14,10

177,33
287,92

3

0,03

79,77

79,97

95,10

33,05

4

0,03

22,72

34,44

5,28

0,80

63,26

5

0,03

75,49

76,08

105,46

20,93

277,98

6

0,03

67,38

71,76

74,64

5,40

219,20

7

0,03

55,40

43,18

14,30

0,03

112,93

8

0,03

41,73

39,57

32,84

1,70

115,86

9

0,03

49,20

45,50

39,16

3,28

137,16

Cynk w osadach dennych jeziora wiązał się przede wszystkim we frakcji węglanowej, redukowalnej i organicznej, średnio po 30% ogólnej zawartości. Znacznie mniej cynku było wiązane w sieci krystalicznej, najmniejszy zaś udział miała
frakcja jonowymiennej. Szereg podatności na wiązanie cynku przez podstawowe
frakcje osadów dennych przedstawia się następująco: II>III>IV>V>I. Z analizy
wynika, iż akumulacja cynku w osadach dennych zależała głównie od zawartości
w osadach węglanów, tlenków żelaza i manganu oraz materii organicznej. Wiązanie cynku w ok. 60% we frakcji węglanowej i adsorpcyjnej wskazuje na dużą
mobilność cynku zdeponowanego w osadach dennych Jeziora Wilanowskiego.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują na znaczne zanieczyszczenie cynkiem i kadmem osadów dennych pochodzących z Jeziora Wilanowskiego.
Uzyskane wyniki całkowitych zawartości i form wiązania metali wskazują
na duże zróżnicowanie przestrzenne udziału kadmu i cynku w osadach. Można stwierdzić również, że kumulacja metali zachodzi głównie w środkowej części
jeziora. W tym obszarze obserwowano duży udział mobilnych form metali, co
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może świadczyć o ich reaktywności. Osady te mogą stanowić wewnętrzne źródło
metali, zasilające wody jeziora tymi toksycznymi pierwiastkami.
Średnie wartości z ekstrakcji sekwencyjnej, stanowiącej istotne narzędzie do
oceny mobilności i biodostępności metali ciężkich, wskazały na występowanie
kadmu w formach mniej mobilnych, a co za tym idzie mniej dostępnych dla organizmów żywych. Badane osady charakteryzował mały udział metali we frakcji jonowymiennej. Analiza specjacyjna cynku wykazała większą mobilność tego
metalu ze względu na znaczny udział szczególnie frakcji węglanowej. Cynk, choć
występujący w mniejszych wartościach w porównaniu z kadmem w odniesieniu
do wartości progowych kryteriów oceny jakości osadów, może stanowić większe
zagrożenie dla organizmów z uwagi na większą jego mobilność. Uruchamianie
cynku do toni wodnej może następować w znacznej mierze przy zmianie warunków środowiskowych w strefie przydennej tj. zachwianiu równowagi węglanowej
w wyniku zakwaszenia wody lub zmianie warunków utleniająco – redukujących
(Wojtkowska i Bogacki 2012, Dąbrowska 2011).
Stopień zanieczyszczenia osadów dennych Jeziora Wilanowskiego wskazuje
na zasadność podjęcia działań w celu wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń
z wodami powierzchniowymi dużej aglomeracji miejskiej.
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PRZEBIEG REKORDOWEJ NIŻÓWKI WISŁY
W TORUNIU W 2015 ROKU
NA TLE NIŻÓWEK Z OKRESU 1951–2015
THE COURSE OF THE EXTREME LOW FLOW OF THE VISTULA RIVER
IN TORUŃ IN 2015 IN COMPARISON TO LOW FLOWS FROM THE PERIOD 1951–2015

Abstract: In the period from June to November 2015, extremely low water stages and
flow was observed on the Vistula River and its many tributaries. The lowest water level on
the water gauge in Toruń reached 94 cm, and was 16 cm lower than the minimum level
recorded from the mid-19th century. The paper presents the analysis of the course of the
extreme low flow in the Vistula River in Toruń in 2015. The draught streamflow deficit
during its occurrence was calculated, and then compared to the remaining low flows observed in the period 1951–2015. Total low flows (Q70%) were analysed separately from
deep low flows (Q95%). The exceptional character of the low flow of 2015 was determined to involve extremely low water level and high volume of draught streamflow deficit during the deep low flow phase.

Wstęp
W 2015 roku, wzdłuż wielu odcinków Wisły, zanotowano rekordowo głębokie
niżówki, których najbardziej widocznym przejawem były niskie stany wody powodujące odsłanianie się rozległych fragmentów dna. W rejonie Torunia rekordowa niżówka rozpoczęła się 13 czerwca 2015 roku przy stanie wody 227 cm. Początkowo była to niżówka całkowita, która od 3 lipca (przy stanie wody 156 cm)
przekształciła się w niżówkę głęboką. Zakończenie głębokiej niżówki nastąpiło
27 października, a całkowita – 25 listopada 2015 roku. W okresie głębokiej ni-
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żówki kilkakrotnie zanotowano rekordowo niskie stany wody Wisły w Toruniu.
W dniu 15 sierpnia rekordowo niski stan wody wyniósł 108 cm, 24 sierpnia zanotowano 97 cm, a od 2 września kilkakrotnie poziom wody osiągnął 94 cm
i tym samym uzyskał miano absolutnego minimum w okresie prowadzenia systematycznych obserwacji (fot. 1).

Fot. 1.

Odsłonięte narzuty kamienne, na których posadowiono nabrzeże tarasowe w Toruniu (sierpień 2015). Fot. B. Pawłowski.

Photo 1. Exposed stone cover serving as the base for the terrace quay in Toruń (August 2015).

Bardziej istotnym parametrem od samej głębokości niżówki jest objętość
niedoboru jej odpływu. Można ją określić na podstawie identyfikacji przepływu
granicznego, dla którego za rzędną odcięcia przyjmuje się przepływ odpowiadający 70. percentylowi z krzywej czasów trwania przepływów wraz z wyższymi
dla niżówki płytkiej i 95. percentylowi dla niżówki głębokiej. Z tego też powodu
w dalszej części pracy parametry niżówek będą odnoszone do niedoboru odpływu niżówkowego.
Głównym celem pracy jest analiza przebiegu rekordowej niżówki Wisły w Toruniu w 2015 roku wraz z oceną wielkości niedoboru odpływu i porównanie jej z pozostałymi niżówkami obserwowanymi na tym wodowskazie w latach 1951–2015.
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Dodatkowy odcinek łaty wodowskazowej
w Toruniu zamontowany w okresie rekordowo niskich stanów wody (sierpień 2015).
Fot. B. Pawłowski.

Photo 2. Additional section of the water gauge in
Toruń installed in the period of extremely low
water stages (August 2015).

Metody
Pracę przygotowano na podstawie długiej serii danych przepływów dobowych
z okresu 1951–2015. Dane te zostały udostępnione przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
Za niżówkę przyjmuje się okres występowania przepływów lub stanów wody
wywołanych ograniczonym zasilaniem koryta rzecznego (Dębski 1970). W literaturze można spotkać różne metody wyznaczania niżówek wód płynących.
Sytuacja taka wynika m.in. z braku jednoznacznej definicji przy jakim przepływie (poziomie wody) pojawia się niżówka. Zatem każdorazowo identyfikację
i analizę niżówek przeprowadza się w oparciu o wydzielenie w chronologicznym
przebiegu przepływów okresów deficytu wody. Wymaga to określenia poziomu
odcięcia, czyli wartości progowej, poniżej której rozpoczyna się niżówka. Początkowo częściej stosowano przepływy charakterystyczne II stopnia (Lambor 1971,
Ozga-Zielińska i Brzeziński 1997, Fal 2007). Z grupy rocznych minimów (NQ)
wyznacza się WNQ, SNQ, NNQ. Przepływy te często wykorzystywane były jako
wartości progowe przy wyznaczaniu niedoboru odpływu. Analogiczne wyznaczano stany charakterystyczne na podstawie których również analizowano niskie stany wody (Kubiak-Wójcicka 2012). Aktualnie do wyznaczenia niżówek coraz częściej stosuje się krzywą czasów trwania przepływów, na podstawie której
określa się przepływy niżówkowe, np. Q70% czy Q95% (Tomaszewski 2012). Krzywa ta daje informację o średniej częstości przekraczania w okresie obserwacji zadanej wartości przepływu. Niektóre wartości przepływu brane z krzywej częstości przekraczania przepływu Q70%, Q80%, Q95% służą jako wartości progowe przy
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określaniu okresów niżówkowych (m.in. Zelenhasić E. i Salvai A. 1987, Tallaksen L. M. i in. 2004, Jakubowski W. 2011, Kaznowska E. i Banasik K. 2011, Tomaszewski E. 2012). Za wartość graniczną niżówki w niniejszej pracy przyjęto
przepływ odpowiadający 70. percentylowi z krzywej czasów trwania przepływów
wraz z wyższymi. Analizie poddano wartości dobowe. W powyższy sposób wyznaczono niżówki całkowite. W całym szeregu czasowym przepływów wyróżniono również niżówki głębokie, które odpowiadają 95. percentylowi (Tomaszewski 2012, 2016). Wartości graniczne wyniosły odpowiedni: Q70% 614 m3·s-1,
Q95% 386 m3·s-1. Podczas procesu wydzielania poszczególnych zdarzeń wprowadzono kryterium minimalnego czasu trwania, wynoszące 5 dni. W celu uniknięcia łączenia ze sobą różnych zdarzeń niżówkowych, jako jedno zjawisko potraktowano niżówki odlegle od siebie o mniej niż 3 dni.
Ze względu na różne czynniki wywołujące niżówki w półroczu letnim i półroczu zimowym, oddzielnie analizowano niżówki z powyższych okresów. Do
oceny zjawiska niżówki wybrano następujące parametry ilościowe opisujące jej
rozmiar: przepływ minimalny (Qmin), czas trwania (Tn) oraz objętość deficytu niżówki (Vn). Charakterystyki te wyznaczono za pomocą modelu Niżówka 2003
(Jakubowski, Radczuk 2004).

Niżówka w 2015 roku
Rekordowa niżówka w 2015 roku rozpoczęła się 12 czerwca i trwała bez przerwy
166 dni. Z tego też względu trudno ją określić jako letnią czy zimową, gdyż rozpoczęła się pod koniec wiosny, a zakończyła w drugiej połowie jesieni (24 listopada). Była to więc niżówka letnio-jesienna, lecz w dalszej części pracy określana
będzie jako niżówka 2015.
W dniu rozpoczęcia niżówki 2015 (Q70%) przepływ średni Wisły w Toruniu
wynosił 602 m3·s-1, a następnie obniżał się do 228 m3·s-1 (2, 3 i 6 września). Obniżanie przepływu następowało niemal równomiernie. Tylko czterokrotnie wystąpiły niewielkie, trwające 3 – 4 dni wzrosty średnich dobowych przepływów
(ryc. 1). Po zakończeniu rekordowej niżówki 2015 nastąpił krótkotrwały wzrost
przepływu Wisły (do 634 m3·s-1 w dniu 21 grudnia 2015 roku). Kolejne niżówki wystąpiły w styczniu 2016 roku oraz od czerwca do października 2016 roku
(z dwoma kilkudniowymi przerwami). Ostatnie z wymienionych niżówek były
tylko nieco mniejsze od niżówki 2015, jednak trwały znacznie krócej (ryc. 1).
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Ryc. 1.

Przebieg średnich dobowych przepływów Wisły w Toruniu podczas niżówki 2015 oraz
w okresach sąsiednich.

Fig. 1.

Course of mean daily flows in the Vistula River in Toruń during low flow 2015 and in the preceding and following period.

Niżówka 2015 charakteryzowała się dużą dynamiką zmian dobowej objętości niedoboru odpływu. W pierwszych dniach jej występowania niedobór odpływu (w odniesieniu do niżówki całkowitej Q70%) wynosił ok. 1,5 mln m3·dobę-1,
a następnie szybko wzrastał do prawie 34 mln m3·dobę-1 (ryc. 2). Podczas całego okresu występowania niżówki 2015 łączna objętość niedoboru odpływu wyniosła 3887 mln3, a średni niedobór jednostkowy (tj. średni niedobór dobowy)
23,4 mln3·dobę-1. Mniejszy niedobór odpływu związany był z niżówką głęboką
(Q95%), gdyż osiągnął on maksymalnie 11,7 mln m3·dobę-1 (ryc. 2). Łączna objętość niedoboru odpływu niżówki głębokiej wyniosła 844,6 mln3, co odpowiada średniemu niedoborowi jednostkowemu 8,0 m3·dobę-1. Podczas analizowanej
niżówki utworzyły się w korycie Wisły rzadko spotykane formy łach i ławic centralnych (fot. 3).
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Ryc. 2.

Dobowy przebieg niedoboru odpływu (w tys. m3) podczas niżówki całkowitej (niebieska linia) oraz niżówki głębokiej (czerwona linia) w 2015 roku.

Fig. 2.

Daily course of draught streamflow deficit (in k m3) during total low flow (blue line) and deep
low flow (red line) in 2015.

Fot. 3.

Wyjątkowe łachy i ławice centralne w korycie Wisły w Toruniu we wrześniu 2015 roku. Fot. Archiwum Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK w Toruniu.

Photo 3. Exceptional central sandbanks in the Vistula River channel in Toruń in September 2015.
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Niżówki głębokie (Q95%)
W latach 1951–2015 stwierdzono wystąpienie 22 niżówek głębokich w półroczach letnich (do których zaliczono także niżówkę 2015) oraz 18 niżówek głębokich w półroczach zimowych. Zestawienia danych dotyczących obu rodzajów
niżówek znajdują się w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Niżówki głębokie letnie (Q95%) w latach 1951–2015 rzeki Wisły w profilu Toruń. Objaśnienia:
ND – niedobór odpływu; DJ – deficyt jednostkowy; Qmin – przepływ minimalny; Qśr – przepływ średni; LD – liczba dni.
Table 1.

Deep low flows of the summer half-years (Q95) in the period 1951–2015 in the Vistula River in Toruń. Explanations: ND – draught streamflow deficit; DJ – unitary deficit; Qmin – minimum flow; Qśr – mean flow; LD – number of days.

ND m3·103

DJ
m3·103

Qmin
m3·s-1

Qmin
data

Qśr
m3·s-1

LD

Data
początku

Data
końca

913852,8

7139,48

262

1951-09-22

303,37

128

1951-08-08

1951-12-13

441849,6

6797,69

266

1952-08-14

307,32

65

1952-07-15

1952-09-17

9331,2

848,29

358

1954-08-25

376,18

11

1954-08-17

1954-08-27

337564,8

4964,19

298

1954-09-19

328,54

68

1954-08-31

1954-11-06

306720

4445,22

310

1959-10-01

334,55

69

1959-09-09

1959-11-16

66355,2

1508,07

355

1961-10-16

368,55

44

1961-09-27

1961-11-09

98323,2

4274,92

298

1963-08-01

336,52

23

1963-07-16

1963-08-07

29894,4

2717,67

341

1963-08-14

354,55

11

1963-08-13

1963-08-23

23673,6

1821,05

349

1963-09-07

364,92

13

1963-08-28

1963-09-09

20217,6

1347,84

350

1964-08-05

374,4

13

1964-07-29

1964-08-12

44755,2

2797,2

335

1969-08-19

353,63

16

1969-08-08

1969-08-23

111369,6

2227,39

340

1969-10-16

360,32

49

1969-09-21

1969-11-09

1267,2

336

1971-08-29

373

5

1971-08-26

1971-08-31

11491,2

7603,2

574,56

350

1983-09-18

383,95

14

1983-09-06

1983-09-25

456451,2

8612,29

218

1992-09-07

286,32

53

1992-07-23

1992-09-13

2894,4

282

1992-10-15

352,5

18

1992-10-04

1992-10-21

2237,01

317

1994-08-11

364,89

40

1994-07-29

1994-09-12

88473,6

3686,4

298

1995-08-22

343,83

22

1995-08-08

1995-08-31

351043,2

6052,47

267

2003-09-09

317,83

54

2003-08-13

2003-10-09

52099,2
102902,4

38448

2957,54

318

2006-08-02

351,77

13

2006-07-26

2006-08-07

79920

2350,59

331

2012-09-10

358,79

34

2012-09-05

2012-10-08

844646,4

8044,25

228

2015-09-02

292,9

105

2015-07-08

2015-10-20
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Tabela 2. Niżówki głębokie zimowe (Q95%) w latach 1951–2015 rzeki Wisły w profilu Toruń. Objaśnienia jak w tab. 1.
Table 2.

Deep low flows of the winter half-years (Q95) in the period 1951–2015 in the Vistula River
in Toruń. Explanations as in the table 1.

ND m3·103

DJ
m3·103

Qmin
m3·s-1

17539,2

1594,47

355

68169,6

6197,24

265

Qmin
data

Qśr
m3·s-1

LD

Data
początku

Data
końca

1952-01-02

367,55

11

1951-12-27

1952-01-06

1952-02-02

314,27

11

1952-01-25

1952-02-04

8640

864

358

1953-11-06

376

10

1953-11-05

1953-11-14

37238,4

4654,8

284

1953-12-22

332,13

8

1953-12-18

1953-12-25

182476,8

4561,92

292

1954-03-05

333,2

40

1954-01-26

1954-03-06

75945,6

6328,8

234

1954-12-01

312,75

12

1954-11-23

1954-12-04

116208

5282,18

244

1959-12-13

324,86

22

1959-12-07

1959-12-28

12700,8

2540,16

338

1960-01-20

356,6

5

1960-01-18

1960-01-22

49593,6

9918,72

237

1961-12-20

271,2

5

1961-12-17

1961-12-21

32313,6

4616,23

317

1962-12-27

332,57

7

1962-12-24

1962-12-30

34732,8

2894,4

300

1965-11-19

365,17

10

1965-11-16

1965-11-27

17798,4

1271,31

358

1969-11-25

373,07

12

1969-11-13

1969-11-26

38361,6

2950,89

317

1972-01-20

358,69

10

1972-01-16

1972-01-28

24278,4

3034,8

283

1973-12-05

351,38

7

1973-12-05

1973-12-12

28684,8

3585,6

323

1983-12-19

344,5

8

1983-12-14

1983-12-21

100137,6

7152,69

265

1985-01-09

303,21

14

1985-01-07

1985-01-20

31363,2

2240,23

335

1993-11-24

360,71

13

1993-11-21

1993-12-04

1728

327

2012-12-23

366

5

2012-12-22

2012-12-26

8640

W okresie 1951–2015 niżówki głębokie letnie (Q95) najczęściej występowały w latach 60. XX wieku (7 razy) oraz w latach 50. XX wieku (5 razy), a najrzadziej w latach 70. i 80. XX wieku (po jednym przypadku w dekadzie). Największe
z nich miały miejsce w 1951 roku i 2015 roku, kiedy to objętość niedoboru odpływu wyniosła odpowiednio 913,8 i 844,6 mln m3, a czas trwania 128 i 105 dni.
Najniższy przepływ wody (228 m3·s-1) zanotowano jednak w 2015 roku, w którym wystąpił równocześnie największy deficyt jednostkowy (8,0 mln m3·dobę-1).
Niżówki głębokie zimowe (Q95) charakteryzują się mniejszą częstością występowania (tab. 2), znacznie niższą objętością niedoboru odpływu i krótszym
czasem trwania. Za największe z nich uznać należy niżówki z 1954 i 1985 roku,
podczas których objętość niedoboru odpływu wyniosła odpowiednio 182,5
oraz 100,1 mln m3, a czas trwania 40 i 14 dni. Warto zaznaczyć, że czas trwania wszystkich pozostałych niżówek głębokich zimowych był krótszy niż 14 dni.
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W latach 1951–2015 wyróżnić można trzy nieco odmienne okresy występowania niżówek głębokich (ryc. 3 i ryc. 4): okres częstego ich występowania
(lata 50. i 60. XX wieku), okres z małą liczbą niżówek (lata 70. i 80. XX wieku) oraz okres z niżówkami pojawiającymi się w miarę regularnie co kilka lat
(począwszy od lat 90. XX wieku). Mimo to w rozkładzie niżówek głębokich nie
stwierdza się istotnych statystycznie trendów liniowych, co we wcześniejszym
opracowaniu dla wielolecia 1951–2010 wykazał Tomaszewski (2016).

Ryc. 3.

Czas trwania niżówek głębokich (T – dni) w poszczególnych latach w okresie 1951–2015.

Fig. 3.

Duration of deep low flows (T – days) in particular years in the period 1951–2015.

Ryc. 4.

Niedobór odpływu niżówek głębokich (D – m3·103) w poszczególnych latach w okresie 1951–
–2015.

Fig. 4.

Draught streamflow deficit of deep low flows (D – m3·103) in particular years in the period
1951–2015.
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Niżówki całkowite (Q70%)
Niżówki całkowite letnie oraz całkowite zimowe występowały ponad czterokrotnie częściej w porównaniu do niżówek głębokich. Charakteryzowały się znacznie
dłuższym czasem występowania i wynikającą z tego wyższą objętością niedoboru
odpływu. Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższy niedobór odpływu (5106,5 mln
m3) stwierdzono podczas niżówki trwającej przez 236 dni w okresie od 8 lipca 1951 roku do 28 lutego 1952 roku. W przypadku tej niżówki należałoby ją
określić jako letnio-jesienną przechodzącą w zimową, gdyż liczba dni jej występowania w półroczu letnim była podobna jak w półroczu zimowym. W poszczególnych dekadach rejestrowano od 24 niżówek całkowitych w latach 90.
XX wieku do 35 niżówek w pierwszej dekadzie XXI wieku. Podobnie jak w przypadku czasowego rozkładu niżówek głębokich, w wieloletnim przebiegu niżówek całkowitych nie zaznaczają się istotne statystycznie trendy liniowe. Niewielkie zmniejszenie częstości ich występowania uwidoczniło się jedynie w połowie
analizowanego okresu, tj. w latach 70. XX wieku (ryc. 5 i ryc. 6).

Ryc. 5.

Czas trwania niżówek całkowitych (T – dni) w poszczególnych latach w okresie 1951–2015.

Fig. 5.

Duration of low flows (T – days) in particular years in the period 1951–2015.
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Rys. 6.

Niedobór odpływu niżówek głębokich (D – m3·103) w poszczególnych latach w okresie 1951–
–2015.

Fig. 6.

Draught streamflow deficit of low flows (D – m3·103) in particular years in the period 1951–
–2015.

Niżówka 2015 na tle niżówek w latach 1951–2015
W latach 1951–2015 zidentyfikowano łącznie 183 niżówki całkowite (Q70%),
w tym 40 niżówek głębokich (Q95). Ogólne ich parametry przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Ogólna charakterystyka niżówek w latach 1951–2015. Objaśnienia: Po – poziom odcięcia;
U – udział procentowy niżówek; L – liczba niżówek; Tśr – średni czas trwania; Tmax – maksymalny czas trwania; Vśr – objętość średnia; Vmax – objętość maksymalna; Qmin – przepływ minimalny; qmin – odpływ jednostkowy minimalny.
Table 3.

General characteristics of low flows in the period 1951–2015. Expanations: Po – flow cutoff
level; U – share of low flows, L – number of low flows; Tśr – mean duration; Tmax – maximum
duration; Vśr – mean volume; Vmax – maximum volume; Qmin – minimum flow; qmin – specific
discharge.
Po

U
%

L

Tśr

Tmax

Vśr
m3·103

Vmax
m3·103

Qmin
m3·s-1

qmin
dm3·s-1·km-2

Letnia
Zimowa

Q70%

52
48

96
87

45
27

198
236

585917,1
295365,8

3886963,0
5106499,0

218
262

1,2
1,4

Letnia
Zimowa

Q95%

55
45

22
18

39
12

128
40

201681,2
49156,8

913852,8
182476,8

218
262

1,2
1,4

Niżówka

Niżówkę z 2015 roku można jednak określić jako rekordową tylko ze względu na najniższy z obserwowanych stanów wody, gdyż najniższy zanotowany
wówczas przepływ (228 m3·s-1) był wyższy o 10 m3·s-1 w stosunku do przepływu
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w dniu 7.9.1992 roku (tab. 3). Wystąpienie wyższego przepływu podczas absolutnego minimum poziomu wody jest dowodem na istotne zmiany przekroju koryta rzeki, które nastąpiły w latach 1992–2015 lub też ujawniły się niedoskonałości
w metodach pomiaru natężenia przepływu. Niżówka w 2015 roku na tle pozostałych wyróżnia się przede wszystkim natężeniem deficytu odpływu (ryc. 7).

Ryc. 7.

Umiejscowienie niżówki 2015 (Q70%) na tle pozostałych niżówek letnich w okresie 1951–2015
(T – dni, D – m3·103).

Fig. 7.

Comparison of low flow 2015 to the remaining summer low flows in the period 1951–2015
(T – duration of low flows in days, D – draught streamflow deficit in m3·103).

Podsumowanie
Wisła w Toruniu jest rzeką tranzytową i w zasadzie aż do jej ujścia nie zmienia
reżimu odpływu, a przyrost natężenia przepływu waha się od 5 do 10%. Wyznaczone niżówki dla posterunku wodowskazowego w Toruniu są zatem reprezentatywne dla Wisły poniżej zbiornika Włocławskiego. Ponadto parametry niżówki
rzeki tranzytowej są efektem suszy hydrologicznej, która obejmuje duże obszary
i nie jest zależna od czynników lokalnych. Wypadkowa różnorakich czynników
warunkujących formowanie niżówki sprawia, że przebieg niżówki na dużej rzece tranzytowej może różnić się znacznie od tej występującej w zlewni mniejszej
a przez to bardziej jednorodnej.
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Rekordowość niżówki 2015 polegała na absolutnym rekordzie objętości
niedoboru odpływu podczas niżówki letniej (por. ryc. 7), przy czym nie była
najdłuższą. Oznacza to, że susza hydrologiczna, która ją wywołała odznaczała
się znacznym stopniem surowości. Zagadnienie to będzie bliżej rozpatrywane
w przyszłości. Ponadto podczas tej niżówki zanotowano najniższy z obserwowanych stanów wody.
Niżówki w latach 1951–2015 występowały nieregularnie, choć można zauważyć grupowanie się niżówek w latach 1951–1970. Przy czym najgłębsze niżówki
występowały na początku badanego okresu oraz w 1992, 2003 i 2015 roku. Niedobór wody jest zjawiskiem losowym i niemożliwym do przewidzenia. Z reguły
formuje się powoli i w przeciwieństwie do wezbrania nie przebiega gwałtownie.
Największe niedobory odpływu notowane są w półroczu letnim. Często formowanie niżówek rozpoczyna się w czerwcu, a kończy się w październiku i listopadzie, natomiast największe niedobory występują od lipca do września. Występowanie niżówek wywołuje różne skutki przyrodnicze i gospodarcze. Od kilku lat
istnieją plany szerokiego wykorzystania drogi wodnej na Wiśle dlatego występowanie niedoborów wody może być istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości żeglugowe. Przy występowaniu ekstremalnych niżówek i przepływie rzędu 300 m3s-1 żegluga bez wyrównania przepływu przez kaskadę stopni wodnych
jest niemożliwa. Wpływ jedynego zbiornika na dolnej Wiśle w przypadku przepływów niżówkowych w zasadzie nie ma znaczenia. Elektrownia wodna pracuje
systemem ciągłym i w zasadzie korzysta jedynie z przepływu, który dostarczany
jest na wejściu do zbiornika.
Szczegółowe rozpoznanie występowania niżówek jest niezmiernie ważne
z gospodarczego punktu widzenia. Niżówki w istotny sposób wpływają nie tylko
na ograniczenie poboru wody, ale także na możliwość utrzymania żeglugi (Gorączko i in. 2013). Stąd też coraz częściej stosowane są wzdłuż rzek, w tym zwłaszcza wzdłuż szlaków żeglugowych, nowoczesne systemy monitorujące wielkość
odpływu i prognozujące sytuacje hydrologiczne w perspektywie kilku dni. Na potrzebę uruchomienia tego rodzaju systemu wzdłuż dolnej Wisły zwracali uwagę
Marszelewski i in. (2015).
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URZĄDZENIA MELIORACJI WODNEJ
SZCZEGÓŁOWEJ I PODSTAWOWEJ
A KANALIZACJA DESZCZOWA W MIASTACH –
PROBLEMY NA TLE NOWEGO PRAWA WODNEGO
DRAINAGE DEVICES AND RAIN DRAINAGE IN THE URBAN AREAS –
ISSUES IN THE FACE OF NEW WATER LAW ACT

Streszczenie: Artykuł prezentuje prawne aspekty funkcjonowania urządzeń melioracyjnych oraz systemów kanalizacji deszczowej w obliczu nowej ustawy Prawo wodne
z 2017 r. W przeszłości występowały problemy w określaniu statusu prawnego urządzeń
melioracyjnych. W praktyce nadal pojawiają się istotne trudności w określeniu, w jakiej
sytuacji wodę należy uznać w świetle prawa za powierzchniowe wody stojące, a kiedy za
powierzchniowe wody płynące. Przyjęcie nowego Prawa wodnego jest okazją, aby ponownie podjąć dyskusję nad tymi zagadnieniami.
Słowa kluczowe: melioracje wodne, kanalizacja deszczowa, urządzenia melioracji wodnej podstawowej, urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, nowe prawo wodne
Summary: Article presents legal aspects of water drainage devices in Poland, in according with Water Law Act of 2017. There were some problems in the past, in defining of legal status of drainage devices. There are still some difficulties in polish law, to determine,
whether there is a flowing or stagnant water. Establishing the new Water Law Act brings
changes in water management system in Poland, and there is now an occasion to debate
on legal status of drainage devices once again.
Key words: water drainage, drainage devices, new Water Law Act
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Wprowadzenie
Na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach, występują urządzenia wodne, w stosunku do których utrudnione będzie ustalenie, w sposób bezsporny i jednoznaczny, ich statusu prawnego. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju
cieki, rowy i kanały, płynące korytami przekształconymi przez człowieka. Te cieki, rowy i kanały dodatkowo najczęściej stanowią odbiornik wód deszczowych
z komunalnych i prywatnych sieci kanalizacji deszczowej o istotnym znaczeniu
dla funkcjonowania danego miasta. Natomiast wody opadowe, które do nich trafiają, są następnie odprowadzane do odbiorników będących bądź to ciekami naturalnymi (rzeki, potoki), bądź też zbiornikami wodnymi o różnej genezie (jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy).
W aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, ze zm.) nie została wyróżniona odrębna kategoria prawna dla opisanych powyżej urządzeń. Również nowa ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566) nie uporządkowała tego
zagadnienia.
Na gruncie Prawa wodnego spotykamy się z legalną definicją urządzeń melioracji podstawowej i melioracji szczegółowej, funkcjonuje także prawne pojęcie kanału. Zagadnieniem pozostającym w ścisłym związku z tymi rozważaniami
jest kwestia odpowiedniego zaklasyfikowania wód znajdujących się w tych urządzeniach – czy są to wody stojące, czy też powierzchniowe wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa. Co oczywiste, własność wód przekładać się będzie wprost na stosunki właścicielskie w odniesieniu do gruntów znajdujących
się pod wodami tych urządzeń wodnych. Ponadto, z uwagi na pełnienie przez
wspomniane rowy, kanały, czy cieki – funkcji kształtowania stosunków wodnych, lub też brak pełnienia przez nie takich funkcji – powstanie wątpliwość, czy
w ogóle można je zaliczać do kategorii urządzeń wodnych, czy też pozostaną one
tylko obiektami budowlanymi, w świetle przepisów prawa budowlanego?

Prawna regulacja urządzeń melioracyjnych
oraz urządzeń kanalizacji deszczowej
Przyjęło się, aby urządzenia wodne, będące ogniwem pośrednim pomiędzy wylotami urządzeń kanalizacji deszczowej a docelowym jej odbiornikiem (rzeką,
potokiem, zbiornikiem wodnym), traktować jako urządzenia melioracyjne. Potoczne rozumienie melioracji, jako procesu ‘odwadniania’ terenu każe uznawać
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te urządzenia za urządzenia melioracyjne. Bardzo często jednak będzie to wniosek błędny.
W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy praca urządzeń kanalizacji deszczowej – polegająca na odwadnianiu terenów zurbanizowanych – czyli gruntów zabudowanych, może być zaliczona do działań określanych jako korzystanie z wód.
Art. 37 ustawy Prawo wodne z 2001 r. stanowi, iż szczególnym korzystaniem
z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe,
w szczególności jest to pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub
podziemnych (pkt. 1) oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (pkt. 2).
Istotne dla niniejszych rozważań jest brzmienie przepisu art. 31 ust. 4 pkt. 1–3
ustawy Prawo wodne z 2001 r., gdzie wskazano, że przepisy ustawy dotyczące
korzystania z wód stosuje się odpowiednio do nawadniania lub odwadniania
gruntów, odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Oznacza to, że typowe
w obszarach zurbanizowanych działanie systemu kanalizacji deszczowej – polegające na odwadnianiu gruntów, czy obiektów budowlanych – nie stanowi korzystania z wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne, lecz przepisy w zakresie korzystania z wód są stosowane odpowiednio. W piśmiennictwie podnoszono (patrz:
Rakoczy, 2013. s. 177), że zabieg zastosowany przez ustawodawcę w przywołanym przepisie de facto rozszerza pojęcie korzystania z wód na te zachowania,
które w swojej istocie wprost takim korzystaniem nie są.
Jeżeli chodzi o obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na realizację urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane wskazać należy na treść
art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3 i 8 ustawy Prawo wodne z 2001 r., który stanowił, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych, odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych
oraz zakładów górniczych. Natomiast art. 124 Prawa wodnego z 2001 r. przewidywał zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego między
innymi na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja
depresji nie wykracza poza granice terenu.
Sytuacja przedstawia się czytelnie w odniesieniu do urządzeń prowadzących
wody opadowe, o korytach szczelnych. Rów szczelny nie na kontaktu ze środowiskiem – nie odwadnia, ani też nie nawadnia terenu przez który przebiega – nie
kształtuje zatem zasobów wodnych. Natomiast rowy ziemne, jak również kanały,
kształtują zasoby wodne – są więc urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 9
ust. 1 pkt. 13 ustawy Prawo wodne z 2001 r.
Należy pamiętać, że budowa kanału czy rowu z tak zwanym korytem niezabezpieczonym – nie będącego korytem szczelnym – powoduje, że urządzenia
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takie często prowadzą dodatkowo drenaż wód gruntowych. Stąd też kanały te
na terenach miejskich prowadzą wody w sposób stały, nie do końca zależny od
opadów atmosferycznych. W korycie tych urządzeń wody stricte opadowe pochodzące z odwodnień nieruchomości mieszają się ze zdrenowanymi wodami
gruntowymi.
Kanał został uznany za urządzenie wodne na mocy art. 16 pkt. 65 lit. a) Prawa
wodnego z 2017 r., który stanowi, że urządzeniami wodnymi są urządzenia lub
budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym między innymi urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.
Pod rządami tracącej z dniem 1 stycznia 2018 r. moc obowiązującą ustawy
Prawo wodne z 2001 r. zrzut wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi traktowany był jako odprowadzanie ścieków, a same wody opadowe i roztopowe uznane były za ścieki. Prawo wodne z 2001 r. w art. 9 pkt. 14 lit. c) wprowadzało pojęcie ścieków na gruncie ustawy stanowiąc, iż są to wody opadowe
lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast,
portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.
W nowej ustawie Prawo wodne z 2017 r. pojęcie ścieków uległo modyfikacji. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni miast, czy terenów
przemysłowych handlowych, usługowych, składowych itp. zostały z tej kategorii
usunięte. Jednocześnie zmieniono w taki sam sposób definicję ścieków zawartą w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888), także usuwając z tej kategorii wody opadowe i roztopowe.
Przybliżyć trzeba pojęcie urządzenia melioracyjnego na gruncie ustawy prawo wodne. Słowo melioracja pochodzić ma od łacińskiego zwrotu meliorare,
oznaczającego ulepszenie. W literaturze przedmiotu wskazuje się na występowanie różnych rodzajów melioracji, począwszy od agromelioracji – nakierowanej
na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej, meliorację specjalistyczną – służącą odwadnianiu terenów przemysłowych i mieszkalnych, fitomeliorację – związaną z biologiczną regulacją wód, meliorację przeciwerozyjną oraz
meliorację przeciwpowodziową (Szachułowicz 2007).
Obowiązującą definicję melioracji wodnych zawiera art. 70 ust.1 ustawy Prawo wodne z 2001 r., gdzie wskazano, że melioracje wodne polegają na regulacji
stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.
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W orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
21 maja 2009 r. VII SA/Wa 867/09 wskazano, że aby obiekt budowlany mógł być
zaliczony do urządzeń melioracji wodnych podstawowych, jego realizacja musi
mieć na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy
oraz służyć ochronie użytków rolnych przed powodziami (Rakoczy 2013).
W art. 71 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2001 r. wskazano zamknięty katalog
urządzeń melioracji wodnych podstawowych, ze wskazaniem, że aby zostały one
zaliczone do tego rodzaju urządzeń, muszą służyć celom określonym w art. 70
ust. 1 ustawy, a więc poprawie warunków gospodarowania na gruntach rolnych.
W piśmiennictwie jako dyskusyjne wskazywane jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, znak sprawy IV SA/Wa 2397/12,
z dnia 13 lutego 2013 roku, które rozszerza pojęcie urządzenia melioracji wodnych z ustawy Prawo wodne – każąc uznawać za takowe każde urządzenie, które
ma służyć regulacji stosunków wodnych. Sąd w przywołanym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z definicją zawartą w art. 70 ust. 1 ustaw prawo wodne, melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych
przed powodziami. Dzielą się one na podstawowe i szczegółowe w zależności od
ich funkcji parametrów, a do urządzeń melioracji wodnych szczególnych zalicza
się drenowania (...). Zdaniem sądu ustawodawca w powołanych przepisach dokonał kategorycznego rozróżnienia urządzeń wodnych, w zależności od spełnianych przez nich funkcji i parametrów. Każde zatem urządzenie które ma służyć
regulacji stosunków wodnych, jest urządzeniem melioracji wodnej.
Przyjęcie poglądu wyrażonego przez sąd w przywołanym powyżej orzeczeniu – a więc rozszerzającej wykładni przepisu art. 70 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2001 r. – pozwoliłoby na usunięcie luki prawnej, powstałej na skutek nieobjęcia regulacją ustawy urządzeń wodnych w rodzaju sztucznych kanałów, czy
rowów, znajdujących się na terenach miejskich i pełniących rolę odbiorników
wód pochodzących głównie z odwodnienia budynków i obiektów budowlanych.
Wówczas występujące w piśmiennictwie pojęcie melioracji specjalnych (Szachułowicz 2007), przyporządkowane tego typu urządzeniom, mogłoby wejść w zakres legalnej definicji urządzeń melioracyjnych. Szansa na usunięcie wskazanej
luki w przepisach, która wystąpiła w związku z uchwaleniem nowej ustawy Prawo wodne – niestety nie została wykorzystana. Artykuł 195 ustawy Prawo wodne
z 2017 r., będący odpowiednikiem art. 70 ust. 1 Prawa wodnego z 2001 r. wskazuje, iż melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Z kolei w art. 197
ust. 2 pkt. 3 i 4 wskazano, że przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych
stosuje się odpowiednio między innymi do fitomelioracji, agromelioracji, czy
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systemów przeciwerozyjnych. Po pierwsze trudno zrozumieć powód, dla którego ustawodawca do tego przepisu wprowadził pojęcie agromelioracji, skoro spełnia ono całkowicie warunek sformułowany w art. 195 Prawa wodnego z 2017 r.
Natomiast ustawodawca rozszerzył stosowanie przepisów ustawy regulujących
urządzenia melioracyjne o dwie kolejne kategorie: fitomelioracji i urządzeń przeciwerozyjnych. Nie ujęto w tym przepisie natomiast melioracji specjalnych.
Na marginesie można dodać, że w art. 72 ust. 3 Prawa wodnego z 2001 r.,
odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących urządzeń melioracji wodnych
(lecz tylko podstawowych), ustawodawca dopuszczał wobec budowli wstrzymujących erozję wodną.
Można wskazać grupę urządzeń wodnych, które regulują stosunki wodne,
lecz ich rolą nie jest poprawa stosunków wodnych w glebie, a zapobieganie powstawaniu szkód oraz niedopuszczenie do pogorszenia stosunków wodnych. Do
tej kategorii zaliczyć należy urządzenia pełniące funkcje odwadniające w stosunku do obiektów budowlanych.
Jednym z urządzeń wodnych, które występują zarówno jako typowe urządzenia melioracyjne, jak również spotykane są na terenach zurbanizowanych, gdzie
ich status jest niejasny – są kanały. Kanał, jako urządzenie wodne na gruncie prawa wodnego został zdefiniowany w art. 16 pkt. 21 ustawy Prawo wodne z 2017
roku. Kanałem określono sztuczne koryto, prowadzące wody w sposób ciągły
lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 metra przy jego ujściu lub ujęciu.
W art. 22 pkt. 4 ustawy Prawo wodne z 2017 r. ustawodawca zalicza wody znajdujące się w kanałach do kategorii śródlądowych powierzchniowych wód płynących. Szczególnym rodzajem kanałów wyróżnianych przez ustawodawcę są tzw.
kanały ugli. Art. 16 ust. 1 lit. a) ustawy Prawo wodne z 2017 r. kanały ulgi zalicza
do kategorii budowli przeciwpowodziowych.
W świetle przytoczonych powyżej definicji melioracji wodnych na gruncie
ustawy Prawo wodne, status prawny kanału na terenach miejskich i zurbanizowanych może budzić wątpliwości: jaki jest charakter prawny kanału, który nie
pełni funkcji melioracyjnych i nie niesie wód pochodzących ze źródeł, a odwadnia tereny zurbanizowane – tereny mieszkalne, drogi, obiekty budowlane? Wątpliwa jest również kwestia: czym konkretnie będzie się różnić kanał o szerokości
koryta przy ujściu poniżej 1,5 metra od rowu? Czy rowy mogą być tylko melioracyjne, a kanały mogą pełnić różne funkcje, czy też – jak podają niektórzy
– kanał służyć ma do przerzutu wody, natomiast rów już niekoniecznie i może
pozostawać bezodpływowy? Niestety, na te pytania nie znajdziemy odpowiedzi
w obowiązujących przepisach, zarówno prawa wodnego, jak też na gruncie prawa budowlanego. Zatem kanał “miejski”, niosący wody deszczowe, odwadniający tereny zurbanizowane należy do kategorii urządzeń wodnych. Można określić
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jego działanie jako tzw. meliorację specjalną, niebędącą jednocześnie agromelioracją. Zatem nie można go zaliczyć do kategorii urządzeń melioracyjnych.
Będzie on zawierał śródlądowe wody powierzchniowe płynące, jeżeli szerokość
jego koryta przy ujściu przekroczy 1,5 metra. Jego działanie jest nakierowane na
kształtowanie zasobów wodnych.
Pojęcie urządzeń kanalizacyjnych, w tym kanalizacji deszczowej funkcjonuje
na gruncie przepisów prawa budowlanego. Istotnym aktem prawnym w zakresie kształtowania przestrzeni miast i terenów zurbanizowanych, w tym wyposażania ich w kanalizację deszczową jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, ze
zm.). Rozdział 5 wymienionego rozporządzenia nosi tytuł: Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzanie wód powierzchniowych. Paragraf 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, że działka budowlana, na której usytuowane są
budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie
wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Kanalizacja
ogólnospławna to z kolei kanalizacja, w której ścieki komunalne prowadzone są
razem z innymi ściekami, w tym wodami opadowymi i łącznie trafiają do oczyszczalni ścieków, a w przypadku wystąpienia dużych opadów deszczu ich nadmiar
zrzucany jest bezpośrednio do wód płynących poprzez wyloty burzowe. Ust. 2
przywołanego paragrafu mówi, że w przypadku braku możliwości przyłączenia
do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub
do zbiorników retencyjnych. Paragraf 29 rozporządzenia zakazuje dokonywania
zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości.
Paragraf 122 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, że instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. Paragraf 316 ust. 2 rozporządzenia dodatkowo wskazuje,
że ukształtowanie terenu wokół budynków powinno zapewniać swobodny spływ
wody opadowej od budynku.
Pojęciem urządzenia budowlanego, na podstawie art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1332), zostały objęte rowy służące do odwodnienia dróg, czy innych obiektów – w celu zapewnienia ich użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Tak szeroki zakres tej definicji sprawia, że wszystkie w zasadzie odwodnienia będą zaliczane do kategorii
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urządzeń budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Takie urządzenia budowlane są związane z obiektami budowlanymi, którym służą. Na ich budowę,
z uwagi na zakres definicji korzystania z wód w Prawie wodnym, trzeba uzyskać
pozwolenie wodnoprawne, lecz obowiązek ich utrzymywania najczęściej nie będzie wynikać z Prawa wodnego. Art. 61 Prawa budowlanego nakłada obowiązek
utrzymywania tych urządzeń na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.
Postępująca zabudowa terenów zurbanizowanych, w tym zwiększanie powierzchni nieprzepuszczalnych powoduje, iż zwiększana jest ilość wód opadowych odprowadzanych do odbiorników kanalizacji deszczowej w jednostce czasu, jak również wzrasta ogólna ilość odprowadzanych wód do poszczególnych
odbiorników. To generuje potrzebę przebudowy koryt kanałów otwartych, czy
też zwiększanie średnic rurociągów (dla zwiększenia ich pojemności) tak, aby
odprowadzane wody mogły bez przeszkód przepływać przez te urządzenia nie
powodując ujemnych skutków, np. podtopień.
Zwiększanie pojemności korytowej kanałów otwartych prowadzi wprost do
poszerzania ich koryt, w tym także prac prowadzonych w obrębie ich odcinków
ujściowych.
Problematyczne wydaje się celowe kształtowanie przez podmioty wykonujące kanał szerokości jego koryta, biorąc pod uwagę konsekwencje prawne przekroczenia 1,5 metra szerokości przy ujściu kanału do recypienta. Inwestor hipotetycznie może bowiem utrzymywać szersze koryto na całej długości przebiegu
kanału, a jedynie przy ujściu zwęzić je i tym samym wpłynąć na ostateczny status
prawny wód w kanale. I odwrotnie – poprzez celową budowę ujścia kanału szerszego niż 1,5 metra – przesądzi o klasyfikacji wód w kanale i spowoduje uznanie
ich za śródlądowe powierzchniowe wody płynące.
Można postawić także pytanie – co będzie, jeżeli koryto kanału przy ujściu
pierwotnie ukształtowane na etapie jego budowy posiadało mniejszą szerokość,
niż 1,5 metra, a następnie, po upływie dłuższego czasu lub na skutek gwałtownych zjawisk pogodowych (np. powodzi czy erozji bocznej) uległo poszerzeniu.
Powyższe rozważania nie są bynajmniej czysto teoretyczne – autorom niniejszego opracowania znane są przykłady z praktyki, gdzie tego rodzaju zabiegi stosowano, aby uporać się z niejasnym statusem urządzeń wodnych.
Jeżeli chcieć by szukać analogii do opisanej sytuacji, można porównać ją do
nabycia własności, które następuje np. na skutek zjawisk erozji wodnej i nanoszenia rumowiska w obrębie koryt rzecznych, co z kolei powoduje zmianę przebiegu
koryt cieków. Sytuację taką sankcjonuje Prawo wodne, w odniesieniu do przypadków, gdy występuje trwałe zajęcie przez śródlądowe wody płynące, w sposób naturalny, gruntu niestanowiącego własności właściciela wód. Art. 17 ustawy
Prawo wodne z 2001 r. wskazuje, że jeżeli śródlądowa woda powierzchniowa pły-
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nąca zajmie trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący własności właściciela wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody. Analogiczny przepis
znalazł się w ustawie Prawo wodne z 2017 r. – art. 223 ust. 1, gdzie wprost powtórzono rozwiązania znane z ustawy z 2001 r. Zatem upraszczając – jeżeli grunty zajęte są przez wody w urządzeniu wodnym i stanowią własność podmiotów
prywatnych, a ujście tegoż urządzenia wodnego ulegnie przekształceniu w taki
sposób, że szerokość koryta przy ujściu przekroczy 1,5 metra – wody w urządzeniu zyskają status śródlądowych wód powierzchniowych płynących, a własność
gruntów pod wodami przypadnie z mocy ustawy Skarbowi Państwa. Taki wniosek, pomimo że może być uznany za absurdalny, płynie z kształtu obowiązującej
regulacji prawnej w tym zakresie.
Co istotne, przy dosłownej interpretacji przepisu art. 16 pkt. 21 Prawa wodnego z 2017 r., przebudowa odcinka ujściowego rowu, w ramach której formuje
się koryto o szerokości większej niż pierwotne – na przykład z szerokości 130 cm
do 200 cm – spowoduje, że zmianie ulegałby status prawny całego rowu – który
z urządzenia melioracji z wodą stojącą – stałby się kanałem w świetle prawa wodnego – zawierającego wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa. Tym
samym zmianom właścicielskim podlegałaby własność gruntu pokrytego wodami tego urządzenia wodnego, która z własności prywatnej stałaby się własnością
Skarbu Państwa.
O ile można sobie wyobrazić skutek ex lege ustawy Prawo wodne z 1962 roku,
gdzie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 listopada 1971 r., sygn. III CZP 28/71,
przypisał intencję ustawodawcy, aby dokonać swoistego rodzaju wywłaszczenia gruntów pokrytych wodami na rzecz Skarbu Państwa, tak w przypadku zamierzonej zmiany morfologii cieku, taki skutek, oznaczający nabycie własności
z mocy ustawy, nie powinien występować. Można zatem stwierdzić, że dość nieoczekiwaną konsekwencją zabudowy terenów zurbanizowanych może być zmiana statusu prawnego urządzeń wodnych z daleko idącymi konsekwencjami.
W przypadku zmiany statusu prawnego urządzeń melioracyjnych, zmianie
powinien ulec także zarządca urządzenia. Kanał, którego wody zostaną zaklasyfikowane jako wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa w świetle ustawy Prawo wodne z 2001 r. powinien przejść w zarząd samorządu województwa, a w świetle nowej ustawy Prawo wodne z 2017 r. w zarząd
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kolejną z konsekwencji
zmian szerokości koryta urządzeń wodnych na odcinku ich ujścia, jest zagadnienie włączenia wód należących do tych urządzeń wodnych w skład ustanowionych już obwodów rybackich (najczęściej w skład tzw. obwodu uzupełniającego,
rzadziej w skład obwodu głównego), w momencie ich zaklasyfikowania do kategorii wód powierzchniowych płynących. Kwestia wskazania uprawnionego do
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rybactwa, czy też zasad obowiązujących w zakresie amatorskiego połowu ryb,
w urządzeniach wodnych, będących przedmiotem niniejszych rozważań, również jest zagadnieniem rodzącym szereg wątpliwości i problemów w praktyce.

Podsumowanie
W podsumowaniu powyższych rozważań należy stwierdzić, iż regulacja przepisów prawa wodnego nadal dużą uwagę poświęca terenom rolnym i rolnictwu,
wzorem rozwiązań prawnych funkcjonujących jeszcze w poprzednim modelu ustrojowym. Zarządzanie wodą w miastach i na terenach zurbanizowanych
staje się coraz istotniejszym zagadnieniem, szczególnie wobec radykalizacji niektórych zjawisk pogodowych. W niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej
będziemy korzystać z informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych na terenach rolnych. Z upływem lat usunięte zostaną niezgodności pomiędzy stanem ujawnionym w księgach wieczystych, a rzeczywistym stanem prawnym urządzeń wodnych służących melioracji, jak i gruntów zajętych przez te
urządzenia.
Na terenach miejskich, w związku z postępującą ich urbanizacją, stale wzrasta
ilość powierzchni utwardzonych – szczelnych, z których wody opadowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – muszą zostać odprowadzone do kanalizacji deszczowej, a następnie do odbiorników wód z tej kanalizacji. Nie mamy natomiast jednolitego podejścia do urządzeń wodnych, które
występują w przestrzeni pomiędzy wylotem krytych systemów kanalizacyjnych
– najczęściej rurociągów, kolektorów – a ciekami naturalnymi, lub zbiornikami wodnymi. Kanały i rowy w obrębie terenów zurbanizowanych nie są jednolicie ewidencjonowane. Nie do końca wiadomo, jak należy klasyfikować wody
w ich korytach – czy jako powierzchniowe wody płynące, czy też stojące. Praktyka pokazuje, iż najczęściej stan właścicielski gruntów pod takimi urządzeniami
jest nieuregulowany, nierzadko grunty te stanowią mienie komunalne (zarówno
gminne, jak i powiatowe), równie często własność podmiotów indywidualnych.
Do częstej praktyki należy nakładanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumień – obowiązków utrzymywania odcinków koryt tych
urządzeń, na podmioty, które odprowadzają do nich wody deszczowe. Wątpliwe
jest, czy owe obowiązki mogą być nakładane w treści pozwoleń wodnoprawnych
obejmujących posadowienie wylotów wód deszczowych do tych urządzeń i kwestię zrzutu wód – bo o ile obowiązek utrzymania samego wylotu w pozwoleniu
wodnoprawnym może być nałożony na zakład zeń korzystający – o tyle utrzy-
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manie koryta urządzenia budowlanego, które wody deszczowe z wylotu odbiera
– już niekoniecznie.
W odniesieniu do kanałów i rowów na terenach miast możemy mieć do
czynienia z osobną, specyficzną kategorią urządzeń – nie są to cieki, nie są to
urządzenia melioracyjne. Pojawia się wątpliwość, czy użytkowanie takich urządzeń mieści się w pojęciu korzystania z wód, na gruncie ustawy Prawo wodne.
W przypadku uszczelnienia dna – urządzenia te mogą nawet nie zaliczać się do
kategorii urządzeń wodnych, skoro nie służą regulacji stosunków wodnych. Jedynie na gruncie przepisów prawa budowlanego urządzenia te niezmiennie posiadać będą status urządzeń budowlanych.
Kanały, rowy i cieki przepływające przez tereny zurbanizowane i służące
jako odbiornik wód deszczowych, mogą być zaliczone do wymienionej kategorii
urządzeń melioracji specjalistycznej, chociaż nie niesie to ze sobą żadnych skutków prawnych.
Należy postulować, aby ustawodawca w taki sam sposób i z taką samą (jeżeli
nie większą) uwagą traktował urządzenia wodne na terenach zurbanizowanych,
jak urządzenia melioracyjne na terenach rolnych. Zjawiska podtopień na skutek
intensywnych opadów deszczu w miastach są uciążliwe i niebezpieczne, powodują duże straty materialne. Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych szybko trafia do wylotów wód, lecz zanim zostanie bezpiecznie odprowadzona do
docelowego odbiornika wód – rzeki, potoku, zbiornika – musi pokonać ogniwo
pośrednie, jakim często są odkryte rowy i kanały. Bardzo często to ich niewłaściwy stan techniczny, lub niewystarczające wobec potrzeb parametry sprawiają,
iż dochodzi co przeciążenia kanalizacji deszczowej, czego skutkiem są zjawiska
opisane powyżej.
Znana piśmiennictwu kategoria urządzeń melioracji specjalnej – powinna
zostać dostrzeżona w końcu przez ustawodawcę, tak aby to nie od szerokości koryta przy wylocie kanału zależała prawidłowa gospodarka wodami deszczowymi
w mieście i status prawny istotnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej.
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HYDROLOGICZNE I WODNOGOSPODARCZE
UWARUNKOWANIA OCENY NIEDOBORÓW
ODPŁYWU NIŻÓWKOWEGO WISŁY
HYDROLOGICAL AND WATER MANAGEMENT DETERMINANTS
OF DROUGHT STREAMFLOW DEFICITS ESTIMATION IN THE VISTULA RIVER

Streszczenie. W opracowaniu dokonano oceny niedoborów odpływu niżówkowego Wisły, stosując stałe w wieloleciu i zmienne sezonowo kryterium identyfikacji niżówki. Do
badań wybrano 12 przekrojów wodowskazowych, dla których dysponowano seriami
przepływów dobowych z okresu 1951–2016. Analizie poddano objętość niedoboru odpływu niżówkowego w wartościach względnych i bezwzględnych, czas trwania przepływów niżówkowych oraz udział niedoborów odpływu pojawiających się podczas niżówek
głębokich. Analizy prowadzono w układzie rocznym i miesięcznym. Porównanie uzyskanych wyników doprowadziło do określenia zasadniczych determinant rządzących procesem formowania niedoborów odpływu niżówkowego w Wiśle oraz wskazania ograniczeń
przy stosowaniu stałych i zmiennych sezonowo kryteriów identyfikacji niżówki rzecznej.
Słowa kluczowe: niżówka, niedobór odpływu, przepływ graniczny, zmienność sezonowa
Summary. In the paper drought streamflow deficits of the Vistula river were estimated
on the base of constant in multi-year as well as seasonally changeable criteria of low-flow
identification. There were selected 12 gauging cross-sections with daily discharge series
in the period 1951–2016. Analysis of drought streamflow deficit volume in absolute and
relative values, low flows duration and deficits participation of severe low-flows were conducted. It was made in monthly and annual time scale. Comparison of the results led to
identification of fundamental determinants of low-flow formation in the Vistula river as
well as limitation in analysed criteria application.
Key words: low-flow, streamflow deficit, threshold discharge, seasonal variability
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Wstęp
Ocena zasobów wodnych w warunkach rozwiniętej suszy hydrologicznej jest zagadnieniem niezwykle ważnym zarówno z gospodarczego, jak i przyrodniczego
punktu widzenia. Warto zwrócić uwagę, iż potencjalne komplikacje w działaniu
systemów gospodarki wodnej zazwyczaj wiążą się obniżeniem przepływu rzecznego poniżej pewnej progowej i stałej w czasie wartości, gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wielu urządzeń i obiektów (np. ujęcia wody, hydroelektrownie itp.). W takim przypadku analiza niżówek rzecznych, identyfikowanych
w oparciu o stałą w wieloleciu wartość progową, może wnieść wiele istotnych informacji, użytecznych w planowaniu wodnogospodarczym. Jednak z punktu widzenia dynamiki systemu hydrologicznego, szczególnie uciążliwe niżówki pojawiają się wtedy, gdy występują w typowym okresie alimentacji zasobów (Dębski
1970). Zatem ich definiowanie winno odnosić się do tych cech reżimu przepływu, które pozwolą na identyfikację okresów z istotnymi zaburzeniami struktury
bilansu wodnego. Uwzględnienie tego postulatu wymaga zastosowania zmiennej
w czasie lecz powtarzalnej w cyklu rocznym progowej wartości przepływu, będącej podstawą identyfikacji niżówki.

Metoda opracowania i materiał badawczy
Niżówki rzeczne w prezentowanym opracowaniu zidentyfikowano na podstawie
kryterium statystycznego przyjmującego, iż są to okresy, w których przepływy dobowe układały się poniżej wartości granicznej, wyznaczonej w oparciu o przepływ
charakterystyczny (Ozga-Zielińska 1990). Graniczną wartość odcięcia stanowił
przepływ odpowiadający 70. percentylowi z krzywej czasów trwania przepływów
wraz z wyższymi, wyznaczony na bazie wartości dobowych dla całego wielolecia
(Hisdal i in. 2004). Ponadto dokonano identyfikacji niżówek głębokich, których
pojawianie wiąże się z wyczerpaniem zasobów odnawialnych sezonowo w strefie
hydrologicznie czynnej i przejściem na wyłączne zasilanie z poziomów wodonośnych, charakteryzujących się rytmem wieloletnim. Za rzędną odcięcia przyjęto
tu przepływ odpowiadający 95. percentylowi (Tomaszewski 2012).
W efekcie zastosowanej metodyki obliczono objętości niedoborów odpływu
niżówkowego oraz czasu trwania przepływów niżówkowych. Następnie dokonano sumowania oszacowanych charakterystyk w obrębie poszczególnych miesięcy
i lat badanego wielolecia. Prowadzone obliczenia biegły dwuetapowo. W pierwszej części przyjęto jedno stałe kryterium odcięcia przepływów niżówkowych dla
całego wielolecia. W drugiej części oszacowano przepływ graniczny oddzielnie
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dla każdego z 12 miesięcy roku hydrologicznego. Pozwoliło to na porównanie
wielkości i dynamiki kształtowania niedoborów odpływu niżówkowego przy stałym oraz zmiennym sezonowo przepływie granicznym niżówki.
W celu zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników w zlewniach
o różnych powierzchniach, obliczono deficyt względny odpływu niżówkowego
(Tomaszewski 2012):
DWn

Vn
100% 
Vmax

gdzie:
DWn – deficyt względny odpływu niżówkowego [%],
Vn – objętość niedoboru odpływu niżówkowego [m3],
Vmax – objętość maksymalnego możliwego niedoboru odpływu niżówkowego
w danym okresie, tzn. takiego, w którym rzędna przepływu rzecznego wynosi 0 [m3].
Przedstawiona charakterystyka waloryzuje natężenie zjawiska deficytu odpływu
niżówkowego oraz wskazuje na stopień zdrenowania zasobów zlewni kształtowanych przy przepływach niżówkowych, gdyż przy wartości wskaźnika równej
100% w korycie nie powinien już zachodzić przepływ. Charakterystyka ta może
być uznawana za estymator stopnia surowości suszy hydrologicznej (Tomaszewski 2017). Zapewnia ona również pełną porównywalność wyników uzyskiwanych w zlewniach różnej powierzchni i jest przydatna w analizach niżówek pojawiających się wzdłuż rzek tranzytowych, gdyż bazuje wyłącznie na obserwacjach
pochodzących z danego przekroju pomiarowego.
Do analizy wytypowano 12 przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych
na Wiśle (tab. 1). Bazowymi danymi wykorzystanymi w opracowaniu były serie przepływów dobowych pochodzących z okresu 1951–2016, zmierzonych na
wskazanych uprzednio posterunkach wodowskazowych i udostępnionych przez
IMGW-PIB. Istnienie długiej i wiarygodnej serii danych pomiarowych było jednym z warunków decydujących o przyjęciu wodowskazu do analizy. Ponadto
wybrano takie posterunki, których dynamika przepływu odzwierciedla zmiany
reżimu wywołane przyjmowaniem przez Wisłę znaczących dopływów. Wytypowano także posterunek wodowskazowy w Goczałkowicach, dzięki któremu możliwa była ocena wpływu Zbiornika Goczałkowickiego na reżim górnej Wisły.
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Tabela 1. Wybrane charakterystyki przepływów niżówkowych Wisły (1951–2016).
Table1.

Selected characteristics of low-flows in the Vistula river (1951–2016).

Wodowskaz / Water-gauge

A
km2

Skoczów
Goczałkowice
Nowy Bieruń

Q70
m3s-1

Q95
m3s-1

VnR
tys.m3

DWnR
%

LnR
dni

WGnR
%

296,7

1,9

0,7

6439

10,75

99,5

5,19

738,1

2,1

1,1

5559

8,56

102,5

2,76

1747,7

9,6

5,3

21499

7,13

100,2

3,35

Jagodniki

12058,2

69,1

46,2

109672

5,03

100,4

2,67

Szczucin

23900,6

128,0

80,6

256788

6,36

99,4

2,37

Sandomierz

31846,5

157,0

101,0

303636

6,13

100,9

2,66

Zawichost

50731,8

224,0

138,0

465850

6,59

100,9

2,53

Annopol

51518,0

231,0

144,0

472381

6,48

101,3

2,75

Dęblin

68234,3

284,0

180,0

559223

6,24

101,0

2,84
2,89

Warszawa-Nadwilanówka

84540,0

348,0

221,0

658668

6,00

101,6

Toruń

181033,4

612,0

384,0

1160103

6,01

101,4

3,00

Tczew

194376,0

676,0

430,0

1245193

5,84

101,2

2,89

Objaśnienia: A – powierzchnia zlewni, Q70,95 – przepływ graniczny niżówki (percentyl krzywej czasu trwania przepływu), VnR – objętość średniego rocznego niedoboru odpływu niżówkowego, DWnR – średni
roczny deficyt względny odpływu niżówkowego, LnR – średnia roczna liczba dni z przepływem niżówkowym, WGnR – średni roczny współczynnik niedoboru odpływu fazy niżówki głębokiej.
Explanations: A – catchment area, Q70,95 – low-flow threshold level (percentile of the flow duration curve),
VnR – average annual drought streamflow deficit volume, DWnR – average annual relative drought streamflow deficit, LnR – average annual number of days with low flow, WGnR – average annual coefficient
of drought streamflow deficit of severe phase.

Dynamika niedoborów odpływu niżówkowego szacowanych
przy stałym przepływie granicznym
Zgodnie z przyjętym we wstępie założeniem, dokonano oszacowania stałej wartości granicznej niżówki (Q70%) dla całego wielolecia oraz jej fazy głębokiej (Q95%)
– tab. 1. Porównanie uzyskanych wartości przeliczonych na odpływy jednostkowe, wskazuje na stopniowe obniżanie przepływu granicznego niżówki wraz
z biegiem rzeki (ryc. 1). Tendencja ta wynika z relatywnego (jednostkowego)
spadku zasobów wodnych dorzecza postępujących wraz z przyrostem jego powierzchni. Wyjątek stanowią wyniki uzyskane dla wodowskazu w Goczałkowicach. Niska wartość przepływu 70. procentowego jest efektem uzupełniania
przez zbiornik Goczałkowicki rezerw na potrzeby komunalne, które odbywa się
głównie w okresie wiosennym oraz podczas letnich wezbrań. Wymienione działania gospodarki wodnej prowadzą do istotnego obniżenia przepływu poniżej
zapory w okresach, w których na górnej Wiśle notowany jest wzrost alimentacji.
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Nieco inna tendencja obserwowana jest w przypadku kryterium odnoszącego się
do głębokiej fazy niżówki (ryc. 1). Górny odcinek Wisły (wyjąwszy omawiany
przypadek zbiornika Goczałkowickiego) aż do Jagodnik, czyli poniżej przyjęcia
wód Raby, Szreniawy i Uszwicy wykazuje systematyczny wzrost wartości q95%.
Wskazuje to na istotny wpływ warunków hydrogeologicznych, prowadzących do
znaczących niedoborów zasilania ze strefy hydrologicznie czynnej w zlewniach
o małych powierzchniach. Od przyjęcia wód Dunajca, aż do ujścia Wisły reżim
zasilania opadowego oraz przyrost powierzchni dorzecza sprawia, że zmiany
w przebiegu obu wartości granicznych są proporcjonalne.

Ryc. 1.

Zróżnicowanie przepływu granicznego niżówki całkowitej (q70) i głębokiej (q95) w przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).

Fig. 1.

Distribution of total (q70) and severe (q95) low-flow threshold levels in gauging cross-sections
of the Vistula river (1951–2016).

Na podstawie oszacowanych przepływów granicznych, obliczono niedobory
odpływu niżówkowego. Ich średnia roczna wielkość pozostaje w związku z wielkością przepływu średniego i powierzchni zlewni (tab. 1). W celu zachowania
porównywalności uzyskanych wyników dokonano obliczenia względnego deficytu odpływu niżówkowego (tab. 1, ryc. 2). Przeciętnie w ciągu roku wzdłuż biegu Wisły zostaje zdrenowanych od 5% do ponad 10% zasobów niżówkowych. Na
szczególnie dotkliwe niedobory narażony jest górny odcinek Wisły. Stopniowy
spadek wartości DWnR wraz z biegiem rzeki wskazuje na przyrost zasobności
i stabilności zasobów długookresowych oraz różnicowanie pory występowania
niżówek między rzeką główną i jej dopływami, w efekcie czego deficyty odpły-
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wu trwają dłużej, lecz charakteryzują się mniejszym natężeniem. Jest to szczególnie dobrze widoczne na odcinku między Nowym Bieruniem i Jagodnikami,
w którym Wisła przyjmuje 3 znaczne prawobrzeżnie dopływy o reżimie górskim
(Soła, Skawa, Raba) oraz lewobrzeżną Przemszę, której reżim znajduje się pod
znacznym wpływem antropopresji. W efekcie, na wodowskazie w Jagodnikach
średni roczny względny deficyt odpływu niżówkowego osiąga jedynie 5%.
Przeciętny roczny czas trwania przepływów niżówkowych wzdłuż biegu Wisły jest bardzo mało zróżnicowany i zmienia się w przedziale 99,4–102,5 dni
(tab. 1, ryc. 2). Warto zauważyć, iż charakterystyka ta nie układa się proporcjonalnie do omówionych uprzednio deficytów względnych. Karpacki odcinek
Wisły odznacza się mniejszą liczbą dni z przepływem niżówkowym niż ma to
miejsce w środkowym i dolnym biegu rzeki, gdzie z uwagi na wolniejsze tempo recesji i odnawiania zasobów wód podziemnych czas ten ulega wydłużeniu.
Wyjątek stanowi oczywiście Wisła w Goczałkowicach, gdzie wskutek okresowego napełniania zbiornika retencyjnego parametr LnR jest najwyższy spośród
wszystkich analizowanych.

Ryc. 2.

Zróżnicowanie średniego rocznego względnego deficytu odpływu niżówkowgo (DWnR)
oraz średniej rocznej liczby dni z przepływem niżówkowym (LnR) w przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).

Fig. 2.

Distribution of average annual relative drought streamflow deficit (DWnR) and average
annual number of days with low flow (LnR) in gauging cross-sections of the Vistula river
(1951–2016).
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Niedobory odpływu generowane przez niżówki głębokie mają istotne znaczenie jedynie w górskiej zlewni Wisły po Skoczów, gdzie wskaźnik WGnR przekracza 5% (tab. 1). W pozostałych przekrojach wodowskazowych objętości niżówek głębokich stanowią przeciętnie ok. 3% niżówek całkowitych i nie wykazują
wyraźnej tendencji przestrzennej. Pozwala to wnosić, iż głębokie deficyty odpływu nie powinny stanowić problemu w działaniu urządzeń i systemów gospodarki wodnej na Wiśle. Należy jednak pamiętać, iż sporadycznie mogą pojawiać się
okresy, zwłaszcza po serii lat posusznych, kiedy głębokie niżówki mogą utrzymywać się na rzece przez 2–3miesiące (Tomaszewski 2016).
W sezonowym rozkładzie niedoborów odpływu niżówkowego największe
znaczenie odgrywają miesiące letnie i jesienne (ryc. 3). Niewielki względny deficyt odpływu niżówkowego może pojawiać się już w maju. Jego wartość systematycznie rośnie aż do października, w którym DWnM osiąga wartość przeciętną rzędu 12–15%. Następnie odnotowuje się spadek deficytów i ich stabilizację
w okresie zimowym na poziomie kilku procent. W marcu niedobory odpływu niżówkowego pojawiały się rzadko, mniej niż w połowie lat badanego okresu, a w kwietniu występowały raz na 4 lata lub rzadziej. Opisane prawidłowości dotyczą Wisły powyżej Skoczowa oraz jej odcinka od Szczucina do ujścia.
Na posterunku w Goczałkowicach dynamika sezonowa badanego zjawiska ulega wyraźnemu zatarciu z uwagi na gospodarkę wodną prowadzoną na zbiorniku Goczałkowickim. Ta cecha reżimu przepływów niżówkowych przenoszona
jest z nieznacznym osłabieniem na kolejne dwa z analizowanych wodowskazów.
W Jagodnikach, dodatkowo uwidacznia się wpływ Przemszy, która redukuje deficyty względne we wszystkich miesiącach roku hydrologicznego. Poniżej Szczucina sezonowy rozkład niedoborów odpływu niżówkowego jest już bardzo stabilny, gdyż miesięczny przebieg DWnM na kolejnych wodowskazach jest niemal
identyczny. Warto jednak zauważyć, że podczas silnie rozwiniętej suszy hydrologicznej stopień zdrenowania zasobów niżówkowych może, zwłaszcza w miesiącach jesiennych, przekraczać 80%. Należy również podkreślić, że rozkłady
DWnM miesięcy letnich i jesiennych odznaczają się zdecydowanie niższą kurtozą niż ich zimowe i wiosenne odpowiedniki. Zatem bardzo wysokie wartości
deficytu odpływu w tym pierwszym przypadku mogą być postrzegane, jako typowa cecha reżimu rzecznego podczas, gdy w okresie zimowo-wiosennym będą
traktowane jako zdarzenia ekstremalne.
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Rozkłady miesięcznych deficytów względnych odpływu niżówkowego w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).
1 – mediana, 2 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, 3 – zakres nieodstających
w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego, 4 – wartości ekstremalne powyżej 1 odchylenia kwartylowego.

Fig. 3.

Distributions of monthly relative drought streamflow deficit in selected gauging cross-sections of the Vistula river (1951–2016).
1 – median, 2 – range between first and third quartile, 3 – range limited by 1 quartile deviation, 4 – extremes over 1 quartile deviation.
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Dynamika niedoborów odpływu niżówkowego szacowanych
przy zmiennym sezonowo przepływie granicznym
Uwzględnienie dynamiki systemu hydrologicznego w ocenie pojawiania się
niedoborów odpływu niżówkowego wymaga określenia zmiennych sezonowo
kryteriów identyfikacji niżówki rzecznej. W tym celu obliczono zdefiniowane
wcześniej percentyle rozkładu w zbiorach przepływów dobowych w obrębie jednoimiennych miesięcy badanego wielolecia (tab. 2).
Tabela 2. Przepływy graniczne niżówek w przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).
Table 2.

Low-flow truncation discharges in gauging cross-sections of the Vistula river (1951–2016).

Wodowskaz /
Water-gauge

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Q70% [m3s-1]
Skoczów

1,30

1,96

2,10

2,24

3,50

5,00

2,50

2,00

1,75

1,36

1,23

1,00

Goczałkowice

2,10

2,10

2,16

2,30

2,81

3,08

1,92

1,80

1,72

1,45

1,50

2,97

Nowy Bieruń
Jagodniki

9,60
60,2

10,00

10,50

10,20

13,80

13,8

64,5

68,9

75,6

102,0

108

9,64
80,6

8,77
74,0

7,90
67,9

7,08
60,5

7,60
57,0

10,7
60,6

Szczucin

99,6

110

120

130

188

219

184

164

132

106

96,4

98,0

Sandomierz

126

144

149

165

241

273

223

197

158

131

120

121
171

Zawichost

174

196

210

243

360

422

327

281

223

184

166

Annopol

183

205

218

252

371

434

340

289

228

188

171

181

Dęblin

228

252

266

316

448

509

406

346

285

238

214

225

Warszawa290
-Nadwilanówka

321

334

377

538

598

480

411

343

297

266

281

Toruń

558

595

600

686

950

1160

836

672

545

487

440

515

Tczew

621

647

660

745

1030

1270

930

754

609

558

502

572

3 -1

Q 95% [m s ]
Skoczów

0,48

0,82

0,79

0,80

1,44

2,03

1,30

0,88

0,73

0,38

0,50

Goczałkowice

1,16

1,10

1,22

1,20

1,27

1,27

0,92

0,94

1,00

0,92

0,94

0,41
1,60

Nowy Bieruń

5,60

5,91

5,72

6,00

7,37

7,09

6,01

5,01

4,40

4,17

4,00

6,90

Jagodniki

44,4

47,7

48,8

52,1

61,2

70,2

59,7

51,5

44,1

40,8

40,0

44,1

Szczucin

76,9

78,6

80,0

86,9

108

135

135

112

86,4

75,0

70,6

73,6

Sandomierz

97,2

99,4

104

102

132

167

157

135

107

90,0

85,0

93,7

Zawichost

126

135

142

151

186

260

225

194

149

125

117

126

Annopol

136

144

146

163

197

268

237

195

151

130

121

130

Dęblin

170

177

184

200

249

330

284

242

194

162

151

160

Warszawa208
-Nadwilanówka

230

222

243

299

405

346

295

230

195

189

200

Toruń

373

389

408

437

546

772

619

489

383

309

302

338

Tczew

415

434

453

467

563

865

681

549

428

359

356

380
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W miesięcznym przebiegu przepływów granicznych obserwuje się wyraźne
ich podniesienie w miesiącach wiosennych i obniżenie w okresie letnio-jesiennym (ryc. 4). Na wszystkich wodowskazach z wyjątkiem Goczałkowic i Nowego
Bierunia bardzo mocno eksponowane jest kryterium graniczne dla kwietnia, zarówno w odniesieniu do niżówek całkowitych, jak i głębokich. Zwraca również
uwagę fakt, iż w miesiącach wiosenno-letnich przepływ graniczny niżówek głębokich znajduje się na wyższym poziomie niż stały przepływ graniczny dla niżówek całkowitych. Oznacza to możliwość istotnego niedoszacowywania wiosennych niedoborów odpływu niżówkowego z punktu widzenia dynamiki systemu
hydrologicznego. Rozkład przepływów granicznych na wodowskazie w Goczałkowicach jest zdecydowanie mniej zróżnicowany w zakresie niżówek głębokich,
a w przypadku niżówek całkowitych zwraca uwagę dodatkowe, krótkookresowe
podniesienie q70% w październiku, wynikające z odwrócenia relacji między wielkością zasilania cieku a potrzebami zbiornika Goczałkowickiego.

Ryc. 4.

Przebieg stałych i zmiennych sezonowo przepływów granicznych niżówki w wybranych
przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).
Zmienny sezonowo: 1 – q70%, 2 – q95%; stały w czasie: 3 – q70%, 4 – q95%

Fig. 4.

Course of constant and seasonally changeable truncation low-flow discharges in selected
gauging cross-sections in the Vistula river (1951–2016).
Seasonally changeable: 1 – q70%, 2 – q95%; constant in time: 3 – q70%, 4 – q95%

HYDROLOGICZNE I WODNOGOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCENY NIEDOBORÓW ODPŁYWU…

187

Analiza porównawcza niedoborów odpływu niżówkowego uzyskanych stałym i zmiennym sezonowo kryterium granicznym wykazała różnokierunkowe
zmiany badanych charakterystyk. Objętość niedoboru wyrażona procentowym
odchyleniem wyniku uzyskanego przy kryterium sezonowym w stosunku do
kryterium stałego wskazuje, że roczne niedobory zwiększyły się na odcinku górnej Wisły od źródeł do Jagodnik (ryc. 5). Zatem można uznać, że wiosenno-letnie niedoszacowywanie niżówek przy zastosowaniu kryterium stałego w tej części biegu Wisły jest istotne. Poniżej Jagodnik wystąpiła sytuacja odwrotna. Przy
zastosowaniu kryterium zmiennego sezonowo obliczone niedobory są zdecydowanie niższe. Warto jednak zauważyć, że wraz z biegiem rzeki różnice stopniowo
się zacierają, by na wodowskazie w Tczewie nie osiągnąć nawet 1%.

Ryc. 5.

Zróżnicowanie względnego odchylenia niedoboru odpływu niżówkowego obliczonego
stałym kryterium i zmiennym sezonowo kryterium w przekrojach wodowskazowych Wisły
(1951–2016).

Fig. 5.

Distribution of relative streamflow deficit deviation calculated by constant and seasonally
changeable criterion in gauging cross-sections of the Vistula river (1951–2016).

Nieco inaczej prezentują się wyniki różnic obliczonych dla względnych deficytów odpływu niżówkowego (ryc. 6). W tym przypadku zastosowanie kryterium zmiennego sezonowo wskazuje na mniejszy stopień zdrenowania zasobów
niżówkowych niemal we wszystkich badanych przekrojach wodowskazowych.
Wyjątek stanowi wodowskaz w Goczałkowicach i dwa kolejne, na których widać
oddziaływanie gospodarki wodnej zbiornika Goczałkowickiego, polegającej na
obniżeniu dynamiki odpływu w cyklu rocznym poniżej zapory.
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Ryc. 6.

Przebieg różnic średniego rocznego względnego deficytu odpływu niżówkowego obliczonych zmiennym sezonowo i stałym kryterium w przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–
–2016).

Fig. 6.

Distribution of differences of average annual relative drought streamflow deficit calculated
by constant and seasonally changeable criterion in gauging cross-sections of the Vistula river (1951–2016).

Interesujący jest fakt, iż wszędzie uległ skróceniu przeciętny roczny czas
trwania przepływów niżówkowych (ryc. 7). Obliczona różnica oscyluje przeciętnie wokół 2 dni. Jednak na wodowskazach zlokalizowanych poniżej dużych
dopływów w górnym biegu Wisły (Nowy Bieruń, Szczucin, Sandomierz), czas
ten skrócił się jednak nieznacznie. Upoważnia to do postawienia tezy, iż brak
synchroniczności reżimu przepływów niżówkowych między dopływami i rzeką
główną osłabia nieco dynamikę odpływu. Fakt ten sprawia, że kryteria zmienne sezonowo bardziej zbliżają się do stałych niż ma to miejsce na innych wodowskazach.
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Ryc. 7.

Przebieg różnic średniej rocznej liczby dni z przepływem niżówkowym obliczonej zmiennym
sezonowo i stałym kryterium w przekrojach wodowskazowych Wisły (1951–2016).

Fig. 7.

Distribution of differences of average annual number of days with low flow calculated by
constant and seasonally changeable criterion in gauging cross-sections of the Vistula river
(1951–2016).

Przy zastosowaniu kryterium zmiennego sezonowo dużego znaczenia nabierają niedobory odpływu powstające podczas niżówek głębokich (ryc. 8). Na większości wodowskazów wartość parametru WGnR wzrosła przeciętnie o ok. 1%. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że typowy WGnR oszacowany przy kryterium stałym
wynosił ok. 3% (tab. 1), to po zastosowaniu kryterium zmiennego sezonowo zanotowano jego wzrost o ponad 30%. Jedyny spadek zanotowano dla wodowskazu
w Skoczowie, ale tam pierwotna wartość tego parametru była prawie dwukrotnie
wyższa od pozostałych.
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Ryc. 8.

Przebieg różnic średniego rocznego współczynnika niedoboru odpływu fazy niżówki głębokiej obliczonego zmiennym sezonowo i stałym kryterium w przekrojach wodowskazowych
Wisły (1951–2016).

Fig. 8.

Distribution of differences of average annual coefficient of drought streamflow deficit of severe phase calculated by constant and seasonally changeable criterion in gauging cross-sections of the Vistula river (1951–2016).

Zaprezentowane różnice w niedoborach odpływu niżówkowego związane
z zastosowaniem stałych i zmiennych sezonowo kryteriów, uwzględniały przeciętne roczne zmiany badanych charakterystyk. Warto zatem przyjrzeć się jak
oszacowane odchylenia układają się w cyklu sezonowym. Przeciętne różnice
między obliczonymi deficytami względnymi wykazują stopniową, niemal sinusoidalną zmianę z miesiąca na miesiąc (ryc. 9). Po zastosowaniu kryterium
zmiennego sezonowo dodatnie różnice w DWnM są charakterystyczne dla okresu od lutego do czerwca. Natomiast różnice ujemne występowały w sezonie
VII –I. W prezentowanym rozkładzie występują tylko 2 ekstrema, przypadające
na marzec i wrzesień, a różnica między obliczonymi dla nich medianami DWnM
wynosi ponad 14%. Warto zauważyć, że najbardziej stabilne odchylenia występują w okresie zimowo-wiosennym. Podczas lata i jesieni na skutek dużych różnic w warunkach hydrometeorologicznych między poszczególnymi latami oraz
zmiennej ewapotranspiracji, różnice w wynikach uzyskiwanych przy zastosowaniu obu kryteriów są bardzo zmienne. Zatem stosowanie zmiennych sezonowo
kryteriów dla okresu letnio-jesiennego może istotnie wzbogacić wiedzę o formowaniu przepływów niżówkowych.
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Rys. 9.

Przebieg różnic miesięcznych wartości względnego deficytu odpływu niżówkowego obliczonych zmiennym sezonowo i stałym kryterium w przekrojach wodowskazowych Wisły
(1951–2016).

Fig. 9.

Distribution of differences of monthly values of relative drought streamflow deficit calculated by constant and seasonally changeable criterion in gauging cross-sections of the Vistula
river (1951–2016).

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy dowodzą, że mechanizm formowania niedoborów odpływu niżówkowego w Wiśle jest złożony i zmienny wzdłuż jej biegu. Stwierdzono, że:
1. Czynniki determinujące badane zjawisko generowane są zarówno działaniami gospodarki wodnej, jak i procesami naturalnymi, związanymi z dynamiką odnawiania zasobów wód podziemnych, warunkami hydrometeorologicznymi lub wielkością dorzecza.
2. Dużą zmiennością badanych charakterystyk odznacza się odcinek Wisły
od źródeł do Szczucina, głównie za sprawą odmiennego reżimu przepływów niżówkowych dopływów rzeki głównej oraz gospodarki wodnej na
zbiorniku Goczałkowickim.
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3. W środkowym i dolnym biegu Wisły, analizowane cechy formowania niedoborów odpływu są już mało zmienne, zaś sam reżim wydaje się być pod
tym względem stabilny.
Porównanie wyników niedoboru odpływu niżówkowego przy zastosowaniu
stałego i zmiennego sezonowo kryterium identyfikacji niżówki wskazuje, iż największe odchylenia dodatnie pojawiają się w okresie wiosennym, lecz najbardziej
zmienne są te, które są ujemne i występują w okresie letnio-jesiennym. Uwzględnienie kryterium zmiennego sezonowo może istotnie podnieść jakość modeli
obiegu wody, jednak z wodnogospodarczego punktu widzenia, zastosowanie stałego w czasie kryterium daje zadowalające rezultaty.

Literatura
Dębski K., 1970, Hydrologia, Arkady, Warszawa.
Hisdal H., Tallaksen L.M., Clausen B., Peters E., Gustard A., 2004, Hydrological Drought
Characteristics, [w:] Tallaksen L.M., van Lanen H.A.J. (red.), Hydrological Drought.
Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Developments
in Water Science, 48, 139–198.
Ozga-Zielińska M., 1990, Niżówki i wezbrania – ich definiowanie i modelowanie, Przegl.
Geof. 1–2, 33–44.
Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej
Polski, Wyd. UŁ, Łódź.
Tomaszewski E., 2016, Wieloletnia zmienność niżówek dolnej Wisły, Gosp. Wodna,
8(812), 243–247.
Tomaszewski E., 2017, Niżówki i susze. [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

M O N O G R A F I E KOMISJI HYDROLOGICZNE J PTG
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

TOM



Stanisław Węglarczyk
Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sweglar@pk.edu.pl

ROCZNE MINIMALNE ŚREDNIE D-DOBOWE PRZEPŁYWY
W PRAWOSTRONNEJ CZĘŚCI ZLEWNI GÓRNEJ WISŁY
ANNUAL MINIMUM D-DAY AVERAGE FLOWS IN THE RIGHT PART
OF THE UPPER VISTULA RIVER BASIN

Streszczenie: Na podstawie 30-letnich serii dobowych (1984–2013) przepływów w 90
przekrojach wodowskazowych prawostronnej części Górnej Wisły utworzone zostały serie minimalnych w roku D-dobowych średnich przepływów, NQD, D = {1, 2, 3, 5, 7, 10,
15, 30, 60, 90, 120, 150, 183} doby. Serie te poddano analizie. Znaleziono silny związek pomiędzy średnimi z wielolecia wartościami NQD, SNQD, a wielkością okresu uśredniania
D. Badanie trendu liniowego w szeregach czasowych NQD wykazało w 46 wodowskazach
trend istotny statystycznie dla co najmniej jednej wartości D na poziomie 5% lub niższym. Pokazano przestrzenną zmienność istotności trendów. Wykazano skokowe podwyższenie wartości NQD poniżej dwu zbiorników retencyjnych (Klimkówka i Czorsztyn-Sromowce Wyżne), które wprowadzono do eksploatacji w okresie badawczym.
Słowa kluczowe: przepływ niski, D-dobowy NQ, D-dobowy SNQ, zlewnia Górnej Wisły,
regresja liniowa, Polska
Summary: On the basis of the 30-year (1984–2013) time series of flow recorded at 90
gauging stations in the right part of the Upper Vistula river basin, series of annual minimum D-day average flows, NQD, D = {1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 183} days,
were calculated and analyzed. A strong correlation was found between the long-term average SNQD of NQD and the averaging period D. Linear trend analysis of the NQD time
series showed in 46 gauging stations for at least one D value a statistically significant trend
at the level of 5% or less. The spatial variability of trend significance has been shown. An
abrupt increase ("jump") in the NQD time series was demonstrated below two water storage reservoirs (Klimkówka and Czorsztyn-Sromowce Wyżne), which were put into operation during the research period.
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Key words: low flow, annual minimum D-day average flow, mean annual minimum
D -day average flow, Upper Vistula river basin, linear regression, Poland

Wprowadzenie i obszar badań
Szereg problemów wodnogospodarczych wymaga informacji o przepływach niskich. Dotyczy to takich kwestii, jak zaopatrzenie w wodę, rolnictwo, turystyka, ekologia (utrzymanie naturalnej bioróżnorodności rzeki, przepływ nienaruszalny), gospodarka na zbiorniku, żegluga, produkcja energii elektrycznej,
lokalizacja oczyszczalni ścieków itp. Do opisu przepływów niskich mogą być
wykorzystywane − w zależności od potrzeb − takie metody jak rozkłady prawdopodobieństwa rocznych lub innych minimalnych przepływów, krzywe czasu
przekroczenia przepływu (krzywe czasu trwania przepływów wraz z wyższymi)
czy krzywe recesji przepływu bazowego (Riggs 1972, Laaha i Blöschl 2007, Gustard i Demuth 2008). W Polsce chyba najczęściej przepływy niskie są badane
w ramach badania niżówek (np. Tokarczyk 2008, Kasprzyk 2010, Tomaszewski
2012).
Analiza częstościowa przepływów niskich dotyczy najczęściej przepływów
minimalnych w roku (z reguły hydrologicznym) średnich w ustalonym przedziale czasu, poczynając od średniodobowych (1-dobowych), a kończąc na półrocznych (183-dobowych). Przykładowo, w Wielkiej Brytanii stosowane są okresy 1,
7, 10, 30, 60, 90 i 180-dobowe (Low Flow Studies 2.2 1980, Gustard i in. 1992),
w USA − 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 120 i 183-dobowe (Riggs 1972). Smakhtin (2001)
w swoim przeglądzie problematyki niskich przepływów podaje okresy uśredniana nawet jeszcze dłuższe niż półroczny, bo (oprócz okresów 1, 3, 7, 10, 15, 30, 60,
90, 120, 150, 180 i 183-dobowych) jeszcze 273 i 284-dobowe. W Polsce najczęściej stosowane są przepływy minimalne roczne 1-dobowe (NQ1, zapisywane bez
indeksu 1), chociaż pojawiają się prace, gdzie proponowane jest użycie przepływu np. 7-dobowego 10-letniego (tj. o przepływu prawdopodobieństwie nieprzekroczenia równym 10%) (Witowski i in. 2008).
Niektóre z podanych powyżej minimalnych rocznych przepływów są stosowane w praktyce jako wskaźniki niskiego przepływu i mogą służyć podejmowaniu decyzji administracyjnych czy projektowych. Jeśli zastosować popularne
w literaturze przedmiotu oznaczenie DQT dla minimalnego w roku średniego
D-dobowego przepływu o okresie powtarzalności T lat, tj. o prawdopodobieństwie rocznego nieprzekroczenia równym (100/T)%, to w USA najczęściej stosowane są dwa przepływy 7-dobowe: 7Q2 i 7Q10 (Risley 1994). Używa się też
innych, np. Smakhtin (2001) podaje, że raporty opracowane przez USGS za-
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wierają DQT dla okresów uśredniania D od 1 do 183 dni i dla okresów powtarzalności T od 2 do 50 lat. Na przykład, dla przekrojów na rzekach Zachodniej
Wirginii obliczono następujące przepływy DQT: 1-dobowe: 1Q2, 1Q5, 1Q10,
3-dobowe: 3Q2, 3Q5, 3Q10, 7-dobowe: 7Q2, 7Q5, 7Q10, 14-dobowe: 14Q2,
14Q5, 14Q10 oraz 30-dobowe: 30Q2, 30Q5, 30Q10 (Wiley 2006). Zakres zastosowań takich przepływów niskich prawdopodobnych jest szeroki i głównie
wiąże się z oceną ryzyka niezapewnienia pożądanej ilości wody, np. dla zaopatrzenia w wodę społeczności, rolnictwa, energetyki cieplnej (woda chłodnicza),
czy − z drugiej strony − pozostawienia rzece określonej ilości wody (Gustard
i Demuth 2008). W literaturze przedmiotu można też znaleźć pewnego rodzaju
odpowiednik polskiego SNQ, tylko że dla NQ 7-dobowych: średnia z wielolecia
wartość przepływu 7-dobowego 7Q. Średnia taka, oznaczana MAM(7) w pracy
Gustarda i in. (1992), nazywana też "przepływem suchej pogody" (Dry Weather
Flow, Smakhtin (2001)), jest używana w Wielkiej Brytanii przy wydawaniu pozwoleń na pobór wody.
Przedmiotem niniejszej pracy jest wstępna (przygotowująca do identyfikacji
rozkładów prawdopodobieństwa) analiza minimalnych w roku średnich D-dobowych przepływów (oznaczanych dalej w pracy symbolem NQD) dla szerokiego zakresu wartości okresu uśredniania D: od 1 doby do 183 dób. Obszar badań
obejmuje prawostronną część zlewni Górnej Wisły (z Wisłą włącznie) z 90 przekrojami wodowskazowymi (rys. 1) i 30-letnimi (1984–2013, lata hydrologiczne) ciągami dobowych przepływów w każdym. Każda seria liczy 10958 przepływów otrzymanych z IMGW-PIB. Lokalizacja przekrojów wodowskazowych
obejmuje zarówno zlewnie mocno zmienione antropogenicznie, jak i zlewnie,
które można uznać za prawie naturalne (ryc. 1). Istniejące zbiorniki retencyjne
powinny w niektórych wodowskazach ujawnić swój wpływ, zwłaszcza, gdy oddanie do eksploatacji nastąpiło w okresie badanym (najlepiej − ze względu na
wymogi statystyki przy badaniu istotności takiej zmiany − w środkowej części
tego okresu).
Powierzchnie zlewni do danego przekroju wodowskazowego zawierają się
pomiędzy 24,7 km2 a 50 865 km2, a wysokości położenia przekrojów wodowskazowych − pomiędzy 133 a 966 m n.p.m. (ryc. 2). Większość wodowskazów (ponad 50 z 90) leży poniżej 300 m n.p.m., a ponad połowa powierzchni zlewni zamknięta tymi wodowskazami zawiera się pomiędzy 100 a 1000 km2.
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Ryc. 1.

Położenie przekrojów wodowskazowych.

Fig. 1.

Location of gauging stations.

Ryc. 2.

Histogramy NH i NA wysokości przekrojów wodowskazowych H i wielkości powierzchni zlewni A.
Objaśnienia: NH – liczba przekrojów wodowskazowych w kolejnych przedziałach wysokości H; NA − liczba
przekrojów wodowskazowych zamykających zlewnie w kolejnych przedziałach powierzchni zlewni A.

Fig. 2.

Histograms NH and NA of gauging station elevations H and catchment areas A.
Explanations: NH − number of gauging stations with elevations H (m a.s.l.) in consecutive elevation intervals; NA − number of gauging station with drainage area A in consecutive area intervals.

Przepływy niskie są czułe na wpływy antropogeniczne. Wpływ taki powinien
być widoczny szczególnie przy zmianie reżimu przepływu spowodowanej przez
powstały zbiornik retencyjny. Większość wymienionych w tabeli 1 zbiorników
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zostało oddanych do eksploatacji przed początkiem badanego okresu (tj. przed
1984 rokiem), a jeden − po ostatnim roku tego okresu. Eksploatacja zbiornika
Dobczyckiego rozpoczęto w 1986 roku, toteż nie należy oczekiwać widocznej
zmiany obserwowanych wartości NQD poniżej tego zbiornika, natomiast można
spodziewać się wyraźnych zmian takich wartości poniżej zbiorników Klimkówka i Czorsztyn-Sromowce Wyżne.
Tabela 1. Ważniejsze zbiorniki retencyjne na badanym obszarze. Zaznaczono zbiorniki oddane do
eksploatacji w trakcie okresu badawczego.
Table 1.

Important water storage reservoirs in the study area. Bolded rows mark the reservoirs operated from a year in the study period.

Zbiornik
Reservoir

Rzeka
River

Kilometraż
Distance to the
outlet [km]

Wielkość
zlewni
Catchment
area [km2]

Całkowita
pojemność
zbiornika
Total capacity
[106 m3]

Rok oddania
do eksploatacji
First operating
year

Czorsztyn-Niedzica

Dunajec

173,3

1147

231,9

1997

Sromowce Wyżne

Dunajec

171,4

1287

6,4

1994

Rożnów

Dunajec

80,7

4864

171,3

1942

Czchów

Dunajec

67,5

5316

12

1949

Wisła Czarne

Mała Wisła

96,9

30

5,1

1974

Goczałkowice

Mała Wisła

43,1

523

166,7

1955

Dobczyce

Raba

60,1

768

137,9

1986

Klimkówka

Ropa

54,4

210

43,5

1994

Solina

San

325,4

1189

472,4

1968

Myczkowce

San

318,9

1255

10

1961

Świnna Poręba

Skawa

26,6

802

161

Tresna

Soła

40

1030

96,1

2017
1967

Porąbka

Soła

32,3

1082

27,2

1936

Czaniec

Soła

28,8

1095

1,3

1967

Wapienica

Wapienica

Besko

Wisłok

17,4

16

1,1

1933

172,8

207

13,7

1978

Źródło/Source: Grela i in. (1999), RZGW (2014)

W pracy postawiono dwa cele: (1) zbadanie zależności średniego z wielolecia przepływu D-dobowego, SNQD, od wielkości okresu uśredniania D oraz (2)
analizę zmienności czasowej w szeregach średnich D-dobowych przepływów
NQD w badanym okresie poprzez identyfikację trendu liniowego. W tym drugim
przypadku poszukiwany był też efekt skokowego podniesienia średniego przepływu NQD w przekrojach poniżej zbiorników oddanych do eksploatacji w okresie badawczym, spowodowanym gospodarką na zbiorniku.
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Metody
Przyjęto nD = 13 wartości okresu uśredniania D (w dobach): D  D* = {1, 2, 3,
5, 7, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 183}. Dla każdego przekroju wodowskazowego
i każdego roku hydrologicznego obliczano N – D + 1 wartości średnich D-dobowych i wybierano wartość minimalną, NQD:
NQ D

def
j

§1k
¨
1,..., N  D 1 D
©
min

j  D 1

¦
k j

·
Qk ¸ , D  D*
¹

(1)

gdzie seria Qk, k = 1, 2, ..., N = 365 lub 366, jest serią wartości dobowych przepływu w jednym roku hydrologicznym. Przykładowe 30-letnie przebiegi NQD
dla wszystkich wartości D w jednym przekroju wodowskazowym przedstawiono na ryc. 3.

Ryc. 3.

Przykładowy przebieg przepływów NQD Dunajca w przekroju Krościenko (nr 39 na ryc. 1)
w badanym okresie.
Objaśnienia: NQD − minimalny w roku przepływ średni D-dobowy; obok rysunku podane są wartości D
w dobach.

Fig. 3.

An exemplary time course of the NQD flows of the Dunajec river at the Krościenko gauging
station (no. 39 in Fig. 1) during the study period.
Explanations: NQD − annual minimum D-day average flow; the D values are given to the right of the plot.
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Mając wartości NQD dla każdego przekroju i każdej wartości D obliczono średnie z 30-lecia D-dobowe niskie przepływy, SNQD, zgodnie z poniższym wzorem:
SNQ D

def

1 n
¦ (NQ D )i , n
n i1

30, D  D *

(2)

gdzie (NQD)i, i = 1,.., n = 30, oznacza wartości NQD w kolejnych latach 1984–
2013. Uzyskane wartości SNQD dla kolejnych wartości D były podstawą tworzenia nieliniowych modeli SNQD(D) z parametrami estymowanymi metodą najmniejszych kwadratów.
Analiza stacjonarności szeregów czasowych (NQD)i, i = 1,..,n = 30, realizowana była za pomocą regresji liniowej.
Poszukiwanie punktu skoku w szeregu czasowym przepływów NQD dokonywane było poprzez minimalizację sumarycznej wariancji tego szeregu podzielonego na dwie części chwilą a:
def

tskok

arg min var (NQ D )1,[ a ]  var (NQ D )[ a ]1, n

1 t1 d a dt2  n

(3)

wziętą z obustronnie domkniętego przedziału [t1,t2] obejmującego pewien podprzedział otwartego przedziału (1;30). Symbol [a] w powyższym wzorze oznacza
największą całkowitą wartość mniejszą od a. Stosowanie wzoru (3) oznacza przyjęcie założenia o nieistnieniu trendu w obu podszeregach szeregu NQD (tj. przed
i po a). Po znalezieniu punktu tskok badano istotność statystyczną tego skoku poprzez testowanie hipotezy o równości średnich NQD w obu podszeregach za pomocą testu t Studenta.

Wyniki
Średni z wielolecia minimalny w roku przepływ D-dobowy SNQD
SNQD rośnie wraz z wielkością powierzchni zlewni A dla każdej wartości okresu
uśredniania D. Jak widać z ryc. 4, skorelowanie SNQD z A jest bardzo wysokie;
lekko zmienia się z wielkością D. W rzeczywistości korelacja ta jest nieco inna,
gdyż związek SNQD(D) wykazuje lekką nieliniowość.
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Współczynnik korelacji r(A, SNQD) w zależności od D dla 90 przekrojów.
Objaśnienia: r(A, SNQD) − współczynnik korelacji liniowej pomiędzy wielkością zlewni A i średnim z wielolecia minimalnym D-dobowym przepływem SNQD.

Fig. 4.

Correlation coefficient r(A, SNQD) as a function of D for 90 gauging stations.
Explanations: r(A, SNQD) − linear correlation coefficient between catchment area A and mean annual minimum D-day average flow SNQD.

Wraz ze wzrostem okresu D uśredniania wartości minimalne NQD oczywiście
rosną, gdyż zwiększanie długości D okresu uśredniania oznacza uwzględnianie
we wzorze (1) również większych wartości przepływu niż dla okresu krótszego
(por. ryc. 3). Można więc było założyć, że średnie z wielolecia wartości SNQD minimalnych średnich D-dobowych przepływów w danym przekroju wodowskazowym są pewną rosnącą funkcją okresu D. Spośród kilku badanych funkcji przyjęto następujące równanie aproksymacyjne:
SNQ D ,teor

a  SNQ1  b  Dc

(4)

Uzyskane wartości parametrów równania (4) dla 90 wodowskazów są przedstawione na ryc. 5. Wartości mnożnika a są bliskie jedności, wartości wykładnika c, wskazujące nieliniowość związku, są w większości przypadków większe od
jedności i na ogół nie przekraczają 1,5. Wyjątkiem jest wartość ponad 2,5 dla wodowskazu nr 47 (Łysa Polana na Białce).
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Ryc. 5.

Oszacowane wartości parametrów a, b i c modelu (4) dla 90 wodowskazów.

Fig. 5.

Estimated parameters a, b and c of model (4) for 90 gauging stations.
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Jakość aproksymacji równania (4) została liczbowo określona średnim błędem względnym modelu, s%, liczonym według poniższego wzoru:

s%

100

1
nD

§ SNQ D ,teor ( Di )  SNQ Di
¨
¦
¨
SNQ Di
i 1 ©
nD

2

·
¸ %
¸
¹

(5)

gdzie Di, i = 1,..., nD =13, to kolejne wartości D ze zbioru D*, a to obserwowane
wartości SNQD. Jak ilustruje ryc. 6, średni błąd względny s% nie przekracza 3%
dla ponad połowy serii SNQD; dla nieco ponad 80 na 90 wodowskazów jest on
mniejszy od 4%.

Ryc. 6.

Histogram Ns% miary s% (5) jakości modelu (4).
Objaśnienia: Ns% − liczba przekrojów wodowskazowych w kolejnych przedziałach wartości średniego błędu względnego (5), s%, modelu (4).

Fig. 6.

Histogram Ns% of the model (4) quality index s% (5).
Explanations: Ns% − number of gauging stations in consecutive intervals of the model (4) quality index, s% .
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Na ryc. 7 pokazano 3 przypadki najgorszego dopasowania i 3 przypadki dopasowania najlepszego. Uwaga generalna, jaka się nasuwa po analizie jakości
modelu (4), sugerowana przez ryc. 6 i ryc. 7, to niski błąd dopasowania będący
wynikiem wysokiej regularności przebiegu empirycznych wartości SNQD.

Ryc. 7.

Przykłady jakości dopasowania funkcji (4).
Objaśnienia: górne trzy wykresy pokazują dopasowanie najgorsze (tj. najwyższe wartości s% z 90), dolne trzy wykresy – przypadki najlepsze (tj. najniższe wartości s% z 90); c wykładnik w równaniu (4); numer
przed nazwą przekroju odpowiada numerowi na ryc. 1.

Fig. 7.

Examples of model (4) quality.
Explanations: three upper plots show the worse fit (i.e., the highest values of s% out of 90), three lower
plots show the best fit (i.e., the lowest values of s% out of 90); c denotes the exponent in equation (4); the
number before gauging station name corresponds to the number in Fig. 1.

Jednorodność czasowa − trendy
Wszystkie szeregi czasowe NQD zostały zbadane ze względu na niezmienność
czasową za pomocą regresji liniowej. W tym celu dla każdej serii pomiarowej
przyjęto model w postaci
NQD (t ) D  t  E  

(6)
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z założeniem, że wartości resztowe  podlegają rozkładowi normalnemu o zerowej średniej i stałej wariancji. Oszacowano współczynniki α i β równania trendu,
a następnie testem t Studenta zbadano istotność trendu poprzez testowanie hipotezy H0(α = 0) przeciwko hipotezie alternatywnej H1(α ≠ 0). Zbiorcze wyniki
pokazane są na ryc. 8, a wybrane, bardziej szczegółowe informacje znajdują się
na ryc. 9.

Rys. 8.

Zbiorcze wyniki testowania istotności trendów liniowych w seriach czasowych NQD.
Objaśnienia: Czerwone punkty pokazują lokalizacje z co najmniej jednym (na 13) trendem istotnym statystycznie na poziomie 5% lub niższym; zielone − lokalizacje z trendem nieistotnym.

Fig. 8.

General results of linear trend significance testing in time series of NQD.
Explanations: Red points indicate locations with at least one (out of 13) trend statistically significant at the
level 5% or lower, green points indicate locations with trend statistically not significant.
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Szczegółowe wyniki testowania istotności trendów liniowych w seriach czasowych NQD wykazujących trend istotny statystycznie dla co najmniej jednej wartości D.
Objaśnienia: Trójkąty ciemniejsze (jaśniejsze) oznaczają trend liniowy istotny statystycznie na poziomie
1% (5%); kolor czerwony (niebieski) symbolizuje trend malejący (rosnący). Numery przy nazwach są zgodne z numerami wodowskazów na rys. 1. Litery W, S, N w nawiasach oznaczają antropopresję według RZGW
(2014), odpowiednio: wysoką, średnią i niską; x oznacza brak odnośnej informacji.

Fig. 9.

Detailed results of linear trend significance testing in time series of NQD exhibiting significance for at least one (out of 13) D values.
Explanations: at the level 1% (darker triangles) or 5% (lighter triangles). Red/blue triangles denote downward/upward trend. Numbers before names correspond to the numbers of gauging stations in Fig. 1.
Bracketed letters W, S, N denote (according to RZGW 2014) antropopression: high, medium and low; x denotes lack of respective information.
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W ponad połowie (46 na 90) wodowskazów co najmniej jedna z 13 serii
NQD wykazuje trend istotny statystycznie na poziomie 5% lub 1%. Występuje
on w seriach prawie wszystkich 15 (poza dwoma) wodowskazów na samej Wiśle oraz m. in. na Sole, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce, Ropie, Wisłoku i dolnym
Sanie (ryc. 9). Brak trendu wykazują szeregi czasowe NQD m.in. na Skawie i jej
dopływach, Rabie, Czarnym i Białym Dunajcu, Białej (Tarnowskiej), środkowym i górnym Sanie. Trendy istotne statystycznie dla wszystkich 13 wartości D
występują tylko dla 4 wodowskazów: Czechowice-Dziedzice na Białej, Oświęcim na Sole, Klęczany na Ropie i Zapałów na Lubaczówce, natomiast w szeregu przekrojów są wykazywane tylko dla jednej lub dwu wartości D. Jeśli szereg
NQD wykazuje trend dla kolejnych okresów uśredniania D, wtedy w większości przypadków zwiększaniu się D towarzyszy osłabianie siły trendu (co widać
na ryc. 9 w postaci zmiany natężenia koloru znacznika). Fakt ten jest związany ze zbliżaniem się do zera (w miarę wzrostu D) współczynnika kierunkowego
α regresji (6) będącego miarą intensywności czasowych zmian badanego szeregu.
Większość silnych (tj. na poziomie istotności 1%) trendów dotyczy zlewni o poziomie antropopresji oznaczonym w Rozporządzeniu RZGW (2014) jako „wysoki” (ryc. 9). Przeważają trendy rosnące; trendy malejące wykazują przepływy
NQD na Wiśle (6 przekrojów) i na Iłownicy, Białej, Skawicy i Stryszawce i są one
skupione w północno-zachodniej i północno-środkowej części analizowanego
obszaru (ryc. 10).
Przestrzenna informacja o trendach zawarta na ryc. 10 uwidacznia zmianę
siły trendu przepływów NQD w zależności od okresu uśredniania. W ogólności
wzrost D powoduje osłabienie trendu lub jego nieistotność statystyczną. Dzieje się tak aż do wartości okresu uśredniania D = 90 dób, przy którym tylko dwa
trendy dla NQ90 są istotne na poziomie 1%. Dla D = 120 i 150 dób występują
tylko pojedyncze przypadki; natomiast uśrednianie półroczne skutkuje 7 takimi
przypadkami.
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Rys. 10. Istotność trendów liniowych w czasowych seriach NQD dla różnych okresów uśredniania D.
Objaśnienia: Znaczenie trójkątów jak na ryc. 9; punkty zielone oznaczają trend nieistotny.

Fig. 10.

Linear trend significance for time series of NQD for various averaging periods D.
Explanations: Triangles as in Fig. 9; green points denote insignificant trend.

Rozpoczęcie eksploatacji zbiornika retencyjnego prowadzi − jako jeden
z możliwych skutków jego działania − do podwyższenia przepływów niskich, co
może uwidaczniać się jako wyraźny skok w średnim przebiegu NQD. Efekt ten
stwierdzono m.in. dla Ropy poniżej zbiornika Klimkówka i dla Dunajca poniżej
zespołu Czorsztyn-Sromowce Wyżne (ryc. 11). Punkty skoku wykrywane były za
pomocą metody przedstawionej równaniem (3).
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Ryc. 11. Wpływ powstania zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne (1997) i Klimkówka (1994) na
przebieg przepływu NQ7.
Objaśnienia: pv − wartości p testu t Studenta na równość średnich (wartości rzędnych czerwonych linii)
obu części szeregu czasowego.

Fig. 11.

Impact of putting into operation reservoirs: Czorsztyn-Sromowce Wyżne (1997) and Klimkówka (1994) on the NQ7 time course.
Explanations: pv − p-values of the t-Student test on the equality of the means (y-values of the red lines)
of both parts of the time series.

W pokazanych na ryc. 11 przypadkach średnie wartości NQ7 w podokresach
różniły się bardzo wyraźnie (pv < 0.01%). Lokalizacja punktów skoku jest oczywiście obarczona niepewnością, chociaż tutaj dana jest informacja pozastatystyczna (rok oddania do eksploatacji) uzasadniająca genetycznie statystycznie wykrytą zmianę reżimu rzeki.

Podsumowanie
Na podstawie otrzymanych z IMGW-PIB 30-letnich (1984–2013) serii przepływów dobowych w 90 przekrojach wodowskazowych prawostronnej części Gór-
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nej Wisły utworzone zostały serie minimalnych w roku D-dobowych średnich
przepływów, NQD, dla 13 okresów uśredniania D = {1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 60,
90, 120, 150, 183} doby, i poddano je analizie. Znaleziono silny związek pomiędzy średnimi z wielolecia wartościami NQD, SNQD, a wielkością okresu uśredniania D. Badanie jednorodności czasowej (stacjonarności) szeregów czasowych
NQD za pomocą regresji liniowej wykazało w 46 wodowskazach trend istotny
statystycznie na poziomie istotności 5% lub niższym dla co najmniej jednej wartości D. W niektórych przypadkach − w przekrojach wodowskazowych poniżej
zbiorników retencyjnych wprowadzonych do eksploatacji w okresie badawczym
− znaleziona niestacjonarność została poddana dodatkowemu badaniu polegającemu na statystycznej identyfikacji punktu skoku w szeregach czasowych NQD
przepływów. Skokowe podwyższenie wartości NQD zostało wykazane dla dwu
szeregów czasowych przepływów Ropy poniżej zbiornika Klimkówka i dwu szeregów przepływów Dunajca poniżej zespołu Czorsztyn-Sromowce Wyżne.
Pokazano przestrzenną zmienność istotności trendów w zależności od D.
W ogólności można stwierdzić, że liczba niestacjonarnych szeregów czasowych
NQD na badanym obszarze maleje ze zwiększającą się wartością okresu uśredniania D do wartości D = 120 dób po czym rośnie. Podobnie zmniejsza się siła statystycznej istotności trendów aż do tylko jednego trendu istotnego statystycznie
na poziomie 1% (dla D = 120).
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