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Streszczenie. Opracowanie jest próbą analizy korelacji przestrzennej miesięcznych przepływów 
średnich i niskich przy zastosowaniu współczynnika korelacji i teorii grafów. W badaniach 
uwzględniono 30-letnie serie przepływów (1951 -1980), pochodzące z 77 posterunków wodo
wskazowych zamykających zlewnie autochtoniczne. Przedstawiono geograficzny graf badania 
związków korelacyjnych. Prawdopodobieństwo, z jakim zachodzą relacje wzajemnego podobieńst
wa wzdłuż każdej krawędzi sieci graf owej, pokazano na rysunkach. W wyniku nałożenia obu serii 
grafów otrzymano dwa grafy zbiorcze, a w wyniku interpolacji - dwie mapy izarytmicme. 
Porównanie wyników pozwała wyciągnąć wniosek, że korelacja przestrzenna przepływów średnich 
miesięcznychjest silniejsza niż przepływów niskich, a ponadto, cechuje ją wyraźne uporządkowanie 
przestrzenne. 

Wstęp 

Opracowanie jest próbą analizy korelacji przestrzennej miesięcznych prze
pływów średnich i niskich przy zastosowaniu współczynnika korelacji i metody 
zaproponowanej przez T a m u l e w i c z a [14]. Dotychczas badaniem prze
strzennych związków korelacyjnych zajmowali się głównie klimatolodzy [4, 14]. 
W odniesieniu do przepływów, a w szczególności przepływów średnich półrocz
nych i rocznych wybranych rzek Polski, problemy te zostały jedynie zasyg
nalizowane w Atlasie hydrologicznym Polski [1]. Cytowane opracowanie nie 
zawiera wszakże przestrzennej analizy zjawiska, brak też w nim wniosków, które 
zdaniem autora, mogą być przydatne w aspekcie poznania przestrzennej 
zmienności odpływu w Polsce orazmogą służyć rozwiązaniu problemu regionali
zacji hydrologicznej kraju. 
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Zastosowany w pracy współczynnik korelacji jest miarą stopnia wzajem
nego podobieństwa czasowego przebiegu porównywanych wartości przepływów 
miesięcznych średnich i niskich w analizowanym zbiorze dorzeczy. Przykłady 
posługiwania się współczynnikiem korelacji jako miarą podobieństwa w ujęciu 
taksonomicznym i w odniesieniu do szeroko pojętych zagadnień geograficznych 
znaleźć można w wielu opracowaniach, np. P ary s k a [6], Pru c h n i ck i e g o 
[7] czyKożuch o w ski e go [5]. 

Standardowa metoda obliczania wartości współczynnika korelacji uwzględ
nia kowariancję zbioru danych oraz iloczyn odległości standardowych porów
nywanych zbiorów. Współczynnik ten rozpatrywać można dwojako: 

w aspekcie czasowym: kiedy jest on miarą podobieństwa w odniesieniu do 
zmienności wieloletniej. Wartości dodatnie współczynnika korelacji świad
czą wtedy o synchroniczności przebiegu zjawiska w czasie. Upraszczając 
nieco, oznacza to, że jeżeli rozpatrujemy szeregi przepływów dwóch różnych 
rzek, to w obu przypadkach terminy występowania wezbrań i niżówek 
w wieloleciu są zbieżne. Współczynnik ujemny oznacza zaś, że terminy 
nadwyżek i niedoborów przepływu pojawiają się w obu rzekach asyn
chronicznie; 
w aspekcie przestrzennym: kiedy współczynnik korelacji może być charak
terystyką pokazującą skalę podobieństwa lub niepodobieństwa zmienności 
przepływów w sąsiadujących ze sobą zlewniach. Tym samym może on służyć 
identyfikacji obszarów, charakteryzujących się podobieństwem wieloletnich 
zmian przepływu. To zaś może być jedną z przesłanek dla hydrologicznej 
regionalizacji Polski. 

Materiały badawcze 

Badaniem objęto terytorium całej Polski, a w szczególności 77 zlewni 
autochtonicznych, o powierzchniach mieszczących się przeważnie w przedziale 
od 200 do 2000 km2

, dla których istnieją pełne i ciągłe serie obserwacyjne. Za 
ograniczeniem analiz wyłącznie do zlewni autochtonicznych przemawia fakt, iż 
w obrębie zlewni tranzytowych występować może zjawisko przenoszenia się 
i nakładania efektów wywołanych przez poszczególne zlewnie cząstkowe. 
Analizie poddano również 5 szeregów przepływów rzek, których zlewnie 
przekraczają założoną wielkość powierzchni. Reprezentują one obszary, na 
których nie ma posterunków zamykających zlewnie spełniające powyższe kryte
rium. Dla poszczególnych zlewni wyznaczono geometryczne środki ciężkości. 

Opracowanie wykonano na podstawie danych hydrometrycznych z lat 
1951-1980 opublikowanych w Rocznikach Hydrologicznych Wód Powierzch
niowych [10] oraz w opracowaniu Przepływy charakterystyczne rzek Polski[8, 9]. 
Zgodnie z poglądami wyrażonymi przez S t a c h y, okres trzydziestolecia 
1951-1980 uznać można za typowy dla stosunków hydroklimatycznych 
w Polsce [13]. Wystąpiły wówczas zarówno lata wyjątkowo posuszne (dwu-
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dziestolecie 1951 - 1970), jak i lata z najwyższymi w całym stuleciu opadami 
i znacznymi wezbraniami {dziesięciolecie 1971-1980). Stosunki wodne tego 
okresu były przedmiotem badań m.in. S t a c h y [11, 13] oraz S t a c h y, 
Biernata i Dobrzyńskiej [12]. 

Jak dowodzą badania S t a c h y, odpływ całkowity z terytorium Polski 
w latach 1971 -1980 był wyższy od analogicznej wartości z lat 1951-1970 o ok. 
20%. Wzrost ten nie byłjednak równomierny na terenie całego kraju. Najsilniej 
zaznaczył się w części północno-wschodniej (wzrost o ponad 50%), w dorzeczu 
Wkry (ponad 40%) oraz w dorzeczach: Narwi i Bugu, dolnej Wisły i w części 
dorzecza górnej Odry (ponad 30%). 

Najmniejszy wzrost odpływu (poniżej 10%) wystąpił w Karpatach oraz 
w pasie przebiegającym z południowego zachodu w kierunku Zatoki Gdańskiej 
i dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej. Przyrost odpływu ok. 10-20% 
zanotowano natomiast w pasie wyżyn południowych oraz w zachodniej części 
Pobrzeża Bałtyku. 

Metoda badań 

Pierwszym etapem pracy było określenie dwóch trójkątnych macierzy 
korelacyjnych dla obu rodzajów przepływów charakterystycznych. Do przed
stawienia uzyskanych wyników na mapie zastosowano metodę zaproponowaną 
przez T a m u l e w i c z a [14]. W tym celu połączono środki geometryczne zlewni 
liniami według następujących założeń: 
a) sąsiednie środki geometryczne zlewni połączono krawędziami w taki sposób, 

aby badany obszar został pokryty elementarnymi jednostkami przestrzen
nymi o kształcie trójkąta, 

b) poszczególne trójkąty zostały zbudowane z możliwie najkrótszych kra wędzi. 
Utworzona w ten sposób sieć jest grafem planamym, to znaczy takim, 

w którym żadne z jego krawędzi nie przecinają się. Geograficzny graf badania 
związków korelacyjnych przepływów rzek Polski, utworzony zgodnie z przyjęty
mi kryteriami, przedstawia rys. l. 

Wszystkie jednostki przestrzenne w grafie spełniają wymaganie trójkątnego 
ksztahu, zaś geograficzna orientacja tworzących je krawędzi, jak również 
wielkość poszczególnych pól, zostały zdeterminowane rozmieszczeniem wierz
chołków (środków geometrycznych zlewni) w przestrzeni geograficznej. Po
wstały graf ma 77 wierzchołków, między którymi rozpięto 192 krawędzie. Należy 
zaznaczyć, że w świetle teorii grafów, utworzona sieć badania struktury, z uwagi 
na uwzględnienie jedynie wybranych (według przyjętych kryteriów) połączeń 
spośród możliwych dla badanego zbioru wierzchołków, jest faktycznie tzw. 
grafem częściowym. Długości krawędzi grafu są różne i odpowiadają rzeczywis
tym odległościom między środkami geometrycznymi zlewni. Krawędzie utwo
rzonego grafu stykające się w wierzchołkach tworzą 118 elementarnych jedno-
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Rys. l. Geograficmy grafbadania 
związków korelacyjnych 
mi~zy przepływami rzek 
Polski 

stek przestrzennych (p61 podstawowych), obejmujących łącznie ok. 90% powie
rzchni Polski. 

Następnie określono prawdopodobieństwo, z jakim zachodzą relacje 
wzajemnego podobieństwa wzdłuż każdej krawędzi sieci grafowej. Wykorzys
tano do tego celu obliczone wcześniej i wyrażone w procentach współczynniki 
korelacji. Na podstawie tych wartości tworzono kolejne grafy z tych krawędzi 
sieci, wzdłuż których pozytywne relacje podobieństwa zachodziły z praw
dopodobieństwem powyżej: 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% 
i 10%. Procedu~ t~ zastosowano zarówno w odniesieniu do przepływów 
średnich, jak i niskich miesi~ych. Arbitralne przy~e gradacji relacji 
podobieństwa (l 0% ), zostało podyktowane zamiarem ukazania dynamiki zmian 
stopnia podobieństwa w trakcie stopniowego rozluźniania ostrości kryteriów. 

Korelacje prustrzemle 

W ob~bie macierzy odnoszącej si~ do przepływów średnich zanotowano 
kilka współczynników korelacji o wartościach powyżej 0,9. Wystąpiły one 
w przypadku rzek położonych blisko siebie i charakteryzujących si~ podobnymi 
warunkami odpływu (Pilica - Czarna Maleniecka, Ina - Rega, Guber - Lyna, 
Jasiołka - Wisłok - Wisłoka). Wystąpiło także kilka przypadków, w których 
współczynnik był ujemny. Zjawisko takie zanotowano w przypadku zlewni 
odległych i różniących si~ reżimem (Dunajec - Brda, Lupawa - Biała 
Głuchołaska). Trudno wszak mówić tu o asynchroniczności, gdyż współczynniki 
te tylko niewiele różniły si~ od zera. 
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Maksymalne wartości współczynników korelacji przepływów niskich są 
bliskie 0,8 i tak, jak w poprzednim przypadku, dotyczą rzek położonych blisko 
siebie (Poprad - Dunajec, Pasłęka- Łyna, Orzyc - Guber, Rega- Drawa). 
Tu również współczynniki o wartościach ujemnych występują w przypadku rzek 
bardzo odległych od siebie (Dunajec - Prosna, Bystrzyca - San, Dunajec 
- Słupia). 

Wartości współczynników korelacji przepływów średnich były większe niż 
przepływów niskich. Jest to prawdopodobnie spowodowane faktem, że wielolet
nie zmiany wielkości przepływu niskiego zależą nie tylko od wielkoskalowych 
fluktuacji klimatycznych, w tym od zmian opadów atmosferycznych, ale również 
od nakładających się na nie długookresowych wahań zasobów wód podziem
nych i czynników związanych z antropopresją (pobór i zrzut wody). 

Wszystkie badane pary rzek korelują ze sobą na podobnym poziomie 
w przypadku obu przepływów charakterystycznych, tzn. jeżeli współczynnik 
korelacji obliczony dla przepływów średnich jest wysoki, to towarzyszy mu 
odpowiednio wysoki współczynnik uzyskany dla przepływów niskich [np. Guber 
- Łyna (0,92-:-0,84), Czarna Małeniecka - Pilica (0,9 -:- 0,78), Rega -lna 
(0,93-:- 0,86), Dunajec - Poprad (0,92-:- 0,83), Grabia - Ner (0,91-:- O, 74)]. 
W przypadku słabego bądź ujemnego związku koincydencja jest również 
wyraźna [Brda - Dunajec ( -0,08 -:- -0, l), Czarna Wielka - Dunajec 
(-0,02-:--0,11), Biała Głuchołaska - Łupawa (-0,01-:--0,02)] [2]. 

Warto w tym miejscu odnieść się do wielkości współczynników korelacji 
między średnimi półrocznymi i rocznymi przepływami niektórych rzek, ze
stawionymi w postaci macierzy w Atlasie hydrologicznym Polski [1]. Stwierdzić 
można, że współczynniki korelacji zawarte w tej macierzy są mniejsze Od 
analogicznych, zawartych w macierzach sporządzonych przez autora. Wyniki te 
są trudno porównywalne. Wydaje się wszak, że efekt ten wywołany jest swoistą 
bezwładnością przepływu w cyklu rocznym i oczywistym podobieństwem 
rocznego reżimu przepływu wielu rzek Polski. 

Na podstawie obliczonych wartości zawartych w macierzach wykonano 
dwie mapy zbiorcze ukazujące wieloboki o różnym stopniu podobieństwa 
przepływów w ich obrębie oraz diagramy przedstawiające stopień zróżnicowania 
relacji podobieństwa. Na końcu dokonano interpolacji geograficznej powstałych 
wcześniej map wieloboków. Uwzględniono przy tym układ fizycznogeograficz
nych jednostek regionalnych. Zmniejszono tu liczbę przedziałów częstości do 
czterech. Podziału dokonano względem głównej wartości progowej wynoszącej 
50% (15 lat). Częstości powyżej tej wartości oznaczają przewagę przypadków 
dużego przestrzennego podobieństwa. Wartości mniejsze oznaczają przewagę lat 
z relacjami negatywnymi (małe podobieństwo). Wydzielono ponadto: przedział 
> 70% (2llat) - przewaga relacji bardzo dużego podobieństwa i analogicznie 
przedział <30% (9 lat) - przewaga bardzo małego podobieństwa. 

W odniesieniu do średnich przepływów miesięcznych podobieństwo na 
poziomie > 90% stwierdzono dla 14 krawędzi, łączących punkty centralne 
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zlewni karpackich i świętokrzyskich (rys. 2). Przejście na niższy poziom 
podobieństwa (ponad 80%) spowodowało znaczny wzrost liczby krawędzi. 
Powstało przy tym kilka zwartych obszarów, na których przepływy są mocno 
skorelowane. Należą do nich: Karpaty, Polska środkowa; Góry Świętokrzyskie 
i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. W analogiczny sposób konstruowano 
kolejne grafy strukturalne na coraz to niższych poziomach podobieństwa 
korelacyjnego (rys. 2). Rozluźnianiu kryterium podobieństwa towarzyszył 
oczywiście wyraźny wzrost liczby krawędzi oraz spadek liczby wierzchołków 
izolowanych. Powodowało to stopniowy wzrost spójności kolejnych sieci 
grafowych i przyrost powierzchni skorelowanych. W podobny sposób utworzo-

>70% 

Rys. 2. Grafy podobieństwa korelacyjnego średnich przepływów miesięcznych wybranych rzek 
Polski przy stopniowym rozluźnianiu jego ostrości 
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Rys. 3. Grafy podobieństwa korelacyjnego niskich przepływów miesięcznych wybranych rzek 
Polski przy stopniowym rozluźnianiu jego ostrości · 

no także serię grafów podobieństwa korelacyjnego dla przepływów niskich 
miesięcznych (rys. 3). 

Liczbę krawędzi na poszczególnych poziomach podobieństwa korelacyj
nego w odniesieniu do sieci grafowej i macierzy korelacji przedstawiają 

odpowiednio rys. 4 i 5. Największy przyrost liczby krawędzi przepływów 
średnich miesięcznych wystąpił na poziomie 80%- ponad 40%. Prawie 30% 
krawędzi podobieństwa przepływów niskich powstało natomiast na poziomie 
70%. Na niższych poziomach następuje już stopniowe zmniejszanie się liczby 
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pozytywnych relacji podobieństwa. Wskazuje to, że największa liczba sąsiadują
cych ze sobą rzek w zakresie przepływów średnich koreluje na poziomie 
80...;-90%, a w zakresie przepływów niskich - na poziomie 70...;-80%. 

W odniesieniu do współczynników korelacji zawartych w nie prezen
towanych tu macierzach największy przyrost wystąpił w przedziale korelacji 
40-50% (rys. 5). W tym przypadku rozkład współczynników korelacji jest 
rozkładem normalnym, przy czym, podobnie jak poprzednio, przepływy średnie 
korelują ze sobą na nieco wyższym poziomie niż przepływy niskie. 

<70-80')(,) <60-70%) 

~ f2g 

Rys. 6. Przestrzenne zróżnicowanie siły podobieństwa korelacyjnego przepływów średnich miesię
cznych 

Powstałe w ten sposób dwie serie grafów dla poszczególnych poziomów 
podobieństwa korelacyjnego nałożono na siebie. W wyniku otrzymano dwa 
grafy zbiorcze. Pierwszy - przedstawia podobieństwo przepływów średnich 
miesięcznych (rys. 6). Drugi - dotyczy przepływów niskich miesięcznych 
(rys. 7). Z porównania wynika, że przepływy średnie badanych rzek rzeczywiście 
mocniej korelują z sobą niż przepływy niskie miesięczne. Należy w tym miejscu 
zwrócić uwagę na fakt, że obie mapy przedstawiają powiązania między 
przepływami charakterystycznymi jedynie w odniesieniu do rzek położonych 
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w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie zawierają natomiast informacji o sile korelacji 
między rzekami położonymi w różnych częściach Polski. N a podstawie powyż
szych diagramów skonstruowano dodatkowo dwie mapy izarytmiczne przed
stawiające obszary, na których przepływy miesięczne średnie i niskie korelują ze 
sobą na poszczególnych poziomach (rys. 8, 9). Przebieg izoliniiwyinterpolowano 
na podstawie punktów będących środkami sieci trójkątów. Uwzględniono przy 
tym układ fizycznogeograficznych jednostek regionalnych (interpolacja geogra
ficzna). 

< 
li 

~ 

c: ~ 
\~ "-L:< 

~~~,~}~~[!~ l 

~ 
>70% 50+70% 30+50% <30% 

III liiiii1 [[[[] rn 
Rys. 9. Strefy siły podobieństwa korelacyjnego przepływów niskich miesięcznych 

Obszary, na których przepływy średnie korelują ze sobą na poziomie 70%, 
obejmują ponad połowę obszaru Polski. Tworzą one trzy pasy równoległe do 
siebie i przebiegające z północnego wschodu na południowy zachód. Pierwszy 
z nich obejmuje Pobrzeże i Pojezierze Pomorskie (z wyjątkiem Pojezierza 
Bytowskiego) oraz Pojezierza: Chełmińsko-Dobrzyńskie i Iławskie, a także 
Nizinę Sępopolską . Drugi pas rozciąga się od Wyżyny Głubczyckiej przez 
Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Kielecko-Sandomierską, Nizinę Mazo
wiecką po Nizinę Podlaską. W skład trzeciego wchodzą natomiast Karpaty 
i Pogórze. Na bardzo wysokim poziomie korelują ze sobą także przepływy 
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średnie rzek Sudetów Zachodnich. Obszary, gdzie przeważa podobieństwo 
korelacyjne poniżej 50%, zajmują stosunkowo niewielką część Polski. Warto tu 
wymienić zlewnie Górnego Śląska oraz dorzecza: Narwi, Biebrzy, Pisy i Liwca. 

Druga mapa przedstawia rozmieszczenie obszarów skorelowanych w za
kresie przepływów niskich miesięcznych. Na przeważającej części przepływy 
NQm korelują ze sobą na poziomie od 50% do 70%. Zaznacza się jednak kilka 
"wysp", na których podobieństwo jest wysokie(> 70%). Należą do nich: Nizina 
Szczecińska, Warmia, Kujawy, Wyżyna Łódzka oraz Beskid Niski. Relacje 
bardzo małego podobieństwa przeważają natomiast, podobnie jak w przypadku 
przepływów średnich, na obszarze Górnego Śląska. Przepływy rzek obszarów 
zlewni górnej Wisły, Kotliny Kłodzkiej, wschodniej części Pojezierza Pomors
kiego i północno-wschodniej Polski charakteryzują się natomiast wzajemnym 
podobieństwem na poziomie 30-;- 50%. 

Na przedstawionych mapach warto zwrócić uwagę na zjawisko tworzenia 
się "wysp" . Świadczą one o odmiennym charakterze odpływu na danym 
obszarze w stosunku do obszarów przyległych. Wynika to zapewne z odmien
nego reżimu odpływu związanego z różnicami klimatycznymi i, co zdarza się 
dużo częściej, z wpływu działalności gospodarczej człowieka, zmieniającej ilość 
odpływającej wody i rozkład odpływu w czasie. Jest ciekawe, że obszary 
oznaczone na rys. 8 jako te, w których korelacja przepływów średnich jest 
największa, w dużej mierze pokrywają się z obszarami wzrostu odpływów 
w dziesięcioleciu 1971-1980 [3] . 

Porównanie uzyskanych wyników pozwala wyciągnąć wniosek, że korelacje 
przepływów średnich miesięcznych rzek Polski charakteryzują się dość wyraź
nym uporządkowaniem przestrzennym, z na przemian pojawiającymi się pasami 
bardzo dużego i dużego podobieństwa. Podobnego porządku trudno doszukać 
się w odniesieniu do przepływów średnich niskich. W tym przypadku wyraźniej 
zaznaczają się indywidualne cechy reżimu poszczególnych rzek, a w szczególno
ści czynniki związane z trudnym do sprawdzenia, w tej skali badań, wpływem 
antropo presji. 
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