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Sb'es2.c2alie: W prezentowanej pracy przedyskutowano problem zmian przepływu rzek Polski 
w ostatnim dwudziestoleciu. Zastosowano metod~ .,podwójnej masy"•). jako wyznacznik aułości 
zależności opad-odpływ. Ustalono w ten sposób terminy zerwania szeregów czasowych odpływu. 
Skupiły si~ one w stosunkowo krótkich przedziałach C28SU (1973 -1974, 1981- 1982). Dostrzeżono 
też pewien porzędek przestrzenny w rozmieszczeniu zlewni z niejednorodnymi ciuami przepływów. 
Autorzy zalecaj' również ostrożność przy interpretacji krzywych podwójnej masy. 

Uwagi wstępae 

Zagadnienia skali, przestrzennego porządku oraz przyczyn obserwowanych 
współcześnie :zmian warunków klimatycznych i reżimu odpływu rzek, należą do 
najbardziej frapujących, a przy tym do najsłabiej poznanych i rozumianych dziś 
problemów w naukach geograficznych. Zauważmy przy tym, iż równocześnie 
mamy do czynienia z coraz wi~kszym zapotrzebowaniem na poznanie natury 
i genezy obserwowanej współcześnie :zmienności. Wynika ono bezpośrednio 
z potrzeby zapewnienia podstaw do przewidywania :zmian w przyszłości, przy 
czym coraz bardziej rosną wymagania odnośnie horyzontu czasowego i spraw
dzalności stawianych na tej pOdstawie prognoz, czy kreślonych scenariuszy. 

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że tempo :zmian, ich przyczyny 
i skutki, z jakimi mieliśmy do czynienia w przeszłości, nie zawsze odpowiadają 
rejestrowanym współcześnie i nie w pełni ~zapewne odpowiadać tym, które 
odnotujemy w przyszłości. Pojawiają się bowiem coraz to nowe czynniki lub 
sploty wydarzeń, które istotnie wpływają na obieg wody i jej bilans i to zarówno 

•> Ang. double mus method. Metoda sprowadza si~ do analizy porównawczej pary odpowiada.ifł
cydl sobie krzywych sumowych (całkowych). Przyp. red. 
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w skali lokalnej, jak i globalnej. Budowanie więc dziś prognoz wyłącznie na 
podstawie zasady aktuali:m1u budzi coraz większe zastrzeżenia i wątpliwości. 

Coraz częściej jest kwestionowana również zasada stacjonamości procesów 
hydrologicznych, a więc pojawia się problem jednorodności ciągów pomiarów 
i obserwacji zjawisk hydrologicznych np. przepływu rzek. Proces nazywamy 
stacjonarnym w sensie ogólnym wówczas, gdy istnieją jego wariancja i wartość 
oczekiwana oraz są one niezależne od czasu. Teza, że średni przepływ rzeki, 
obliczony na podstawie 40, 50, czy nawet 100-letniej serii obserwacyjnej jest 
charakterystyką lepiej oddającą przeciętne warunki odpływu z danej zlewni, niż 
podobna wartość obliczona na podstawie ciągu l 0-, czy S-letniego pochodzącego 
z ostatniego okresu, jest coraz częściej trudna do utrzymania. Wynika to nie 
tylko z możliwości wystąpienia ro:m1aitych niejednorodności w analizowanym 
szeregu, ale również z faktu, że na charakter serii wieloletniej składają się, nie 
zawsze łatwe do uchwycenia, różnego rodzaju globalne i lokalne trendy 
różnorodnych procesów i zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio związanych 
z odpływem rzecznym. Niektóre z nich są widomym skutkiem antropopresji, 
inne zaś mogą być tylko jej odległym echem lub mogą mieć charakter 
quasi-naturalny. 

Problem oddzielenia skutków różnokierunkowej ingerencji człowieka 

w proces odpływu rzecznego od efektów wywołanych przez naturalną :mlienność 
klimatu jest jednym z ważniejszych zadań, przed którymi stoi współczesna 
hydrologia. Przejściowość klimatu Polski sprawia, że czynniki kształtujące 
ilościową strukturę bilansu wodnego charakteryzują się naturalną niestabilnoś
cią. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i związane z nimi fluktuacje stopnia 
kontynentalizmu wpływają nie tylko na ilość, rodzaj i rozkład opadów w czasie, 
ale wywołują też :mliany parowania terenowego oraz generują wahania stanu 
retencji wód podziemnych. Rzeki Polski są bardzo wrażliwe na fluktuacje 
różnych :mliennych definiujących klimat, przy czym większy efekt wywołują 
okresowe nadwyżki i niedobory opadów, niż podobne wahania parowania 
terenowego, związane ze :mlianami średniej temperatury [5, 14). 

Aby poprawnie przeprowadzić obliczenia dowolnej charakterystyki hydro
logicznej i to bez względu na rodzaj stosowanej metody, niezbędna jest 
jednorodność danych wyjściowych. Przez pojęcie jednorodności zjawiska rozu
miemy niezmienność zbioru czynników warunkujących jego wystąpienie i prze
bieg. Rozważając zagadnienie jednorodności konkretnego szeregu pomiarowe
go, bierze się dodatkowo pod uwagę warunki, w jakich dokonywano pomiarów 
[7]. Autorzy słusznie dostrzegają również różnicę między niejednorodnością 
genetyczną i statystyczną. Przyczyny i geneza wystąpienia pierwszej z nich są 
zwykle mane, bądź łatwe do identyfikacji. Ponadto odnosi się ona do samego 
zjawiska lub procesu. Geneza drugiej nie jest przeważnie mana, gdyż obser
wujemy najczęściej wyłącznie jej efekt w postaci zerwania ciągłości szeregu 
obserwacji. 
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Podczas analizowania szeregów czasowych zjawisk i procesów hydrologicz
nych możemy mieć do czynienia z oboma rodzajami niejednorodności. Gdy jest 
znana przyczyna i termin zerwania szeregu lub też dysponujemy przynajmniej 
jedną z tych informacji, dość łatwo można rozdzielić szereg na części genetycznie 
jednorodne. Bywa jednak, że wykrycie niejednorodności na podstawie własności 
statystycznych ciągu nie jest łatwe, mimo że obserwujemy skutek w postaci 
statystycznie istotnego zerwania ciągłości. Dotyczy to w szczególności przypad
ków, gdy zmiany są rozłożone w czasie, bądź też, gdy są one dalekim echem 
różnych, czasem nawet naturalnych, procesów i zjawisk. 

W ocenie autorów odpływ rzeczny w coraz większym stopniu jest pod
dawany procesowi antropogenizacji, przy czym ingerencja człowieka ma charak
ter bezpośredni lub pośredni. Presja wywierana na całe środowisko naturalne, 
przynosi w efekcie zmiany odpływu, które są niekiedy trudno dostrzegalne, gdyż 
mają charakter swoistego, może nawet globalnego trendu. Niekiedy jednak w tej 
ogólnej tendencji pojawia się nagle nieciągłość. Dochodzi wówczas do skokowej 
zmiany charakteru procesu lub warunków jego formowania. Jest ona często na 
tyle istotna, że pozwala wyróżnić dwa odmienne okresy. Zjawiska takie są 
powszechne na obszarach bezpośredniej ingerencji w proces odpływu (pobory, 
zrzuty i przerzuty-wody, regulacja rzek, melioracje, zbiorniki wodne itd.). 
Nieciągłość tego rodzaju może pojawić się również wówczas, gdy jest brak 
przesłanek pozwalających na przypisanie jej antropogenezy. 

Na podstawie analiz 90-letnich serii opadów i odpływów w Polsce 
(1901-1990) wysunięto wniosek, że relacja między tymi obiema charakterys
tykami nie ulegała większym zmianom [3]. Pewne wątpliwości budzi jedynie 
ostatnie 25-lecie, bowiem odpływ rzeczny z obszaru Polski był wtedy nieco 
wyższy, niż by to wynikało z warunkujących go opadów [5]. Z liczb podanych 
między innymi przez F a l wynika dość jasno, że na początku lat 70. doszło do 
zachwiania relacji między opadem i odpływem w Polsce, a co za tym idzie do 
istotnego wzrostu współczynnika odpływu [3]. 

Wzrost odpływu odbywałsięwtedy jak gdyby niezależnie od opadów, a więc 
przede wszystkim kosztem redukcji deficytu odpływu. Mimo, że po roku 1990 
zaznaczył się ponownie jegO istotny spadek, aż do poziomu minimum z wielo
lecia (susze w latach 1990 i 1994), to jednak współczynnik odpływu pozostał 
nadal duży i sięgał 30%. Jednocześnie deficyt odpływu był bliski najniższemu 
z wielolecia (ok. 400 mm). Powiązanie obu tych faktów prowadzi do wniosku, że 
w ostatnim okresie zmiany w strukturze bilansu zmierzają w kierunku redukcji 
strat bilansowych. 

Już dość dawno dostrzeżono, że w odniesieniu do odpływów, wyraźniej niż 
w przypadku opadów, zaznacza się tendencja do tworzenia się serii lat z niskimi 
bądź wysokimi odpływami, przy czym serie lat suchych są dłuższe, niż lat 
wilgotnych. Krótkotrwałe fluktuacje opadów natychmiast znajdują odbicie 
w zmianach odpływów, tendencje wieloletnie zaś wywołują najczęściej reakcję 
spóźnioną o kilka lat. Zjawisko to jest związane z inercją odpływu, a w szczegół-
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ności z jego bezwładnością w stosunku do opadu. Tą swoistą "pamięCią 
hydrologiczną" obszaru jest jego strefa aktywnej wymiany, w której na czas 
dłuższy, bądź krótszy, są retencjonowane nadwyżki opadów i która w okresie 
suszy staje si~ jedynym źródłem zasilania rzek. 

Swoisty "niepokój", jaki zapanował w odpływie rzecznym Polski w ciągu 
ostatnich 20-25 lat, skłonił autorów do zbadania skali i charakteru za
chodzących w tym okresie 7JD.ian w odpływie oraz poszukania ich porządku 
przestrzennego i ewentualnych przyczyn. W pracy poddamy krytycznej ocenie 
jedną z metod zalecanych do wykrywania i weryfikacji antropogenicznych zmian 
i niejednorodności w czasowych szeregach przepływów, a mianowicie tzw. 
metod~ "podwójnej masy". 

Zakres i metoda opracowaaia 

Dane zastosowane do analizy pochodzą z okresu 1971-1990. O wyborze 
tego dwudziestolecia zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze, była to faza 
swoistego "niepokoju" hydrologicznego, z pojawiającymi si~ często, zarówno 
wezbraniami o rozległym zasi~, jak i długotrwałymi suszami, obejmującymi 
duże obszary kraju. Ponadto, w latach tych, w odpływie rzecznym nasiliły si~ 
zjawiska generowane przez działalność człowieka. Ich skutkiem była, coraz 
~ej opisywana w literaturze, niejednorodność ciągów pomiarowych oraz 
zmiany współczynników odpływu na różnych obszarach Polski. Istnieje też 
podejrzenie, że w wyniku tych procesów doszło do zachwiania relacji opad 
- odpływ w skali całego kraju. Nie bez znaczenia były też wzgl~y czysto 
praktyczne. Przyj~o, iż analizy obejmą położone w różnych ~ściach Polski 
zlewnie autochtoniczne. Dla wodowskazów zamykających te dorzecza, dane 
wcześniejsze są mało wiarygodne. Natomiast ograniczenie ciągów pomiarowych 
do lat 1971-1990 umożliwia wybranie dużej ilości rzek z różnych obszarów 
Polski. 

W efekcie wzi~to pod uwag~ 121 posterunków wodowskazowych na 119 
polskich rzekach. Oprócz dwóch, zamykają one niewielkie zlewnie autochtonicz
ne. Powierzchnie ich, zawierają si~ w przedziale: od 108 do 2258 km2

• 

Zdecydowano również, że analiza dotyczyć będzie przepływów średnich (SQ) 
i średnich rocznych z minimów miesi~ych (SNQ.J. Te ostatnie są utoż
samiane ~to z przeci~ym odpływem podziemnym . .Każdej zlewni przypo
rządkowano również seri~ rocznych sum opadów wskaźnikowych z danego 
okresu, obliczonych przez IMGW metodą regionów opadowych. 

Aby dane pomiarowe można było poddać obróbce i analizie statystycznej, 
jest konieczne spełnienie przez nie warunku jednorodności [6]. Pierwszym 
etapem pracy musi wi~ być określenie ewentualnej niejednorodności statystycz
nej. Wykrywaniu jej służy wiele metod. Wymienić tu należy m.in.: analizę 
graficzną M i t c h e 11 a, metod~ regresji, metod~ krzywych sumowych, metod~ 
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krzywej skumulowanych różnic wartości współczynnika przepływu i metod~ 
podwójnej krzywej kumulacyjnej [17]. 

Ostatnia z nich, nazywana też metodą "podwójnej masy" (double-mass 
method), została zaproponowana przez M .A. Kohl er' a w r. 1949. W ostat
nich latach stosowano ją w hydrologii wielokrotnie w celu potwierdzenia 
niejednorodności genetycznej lub do wykrywania niejednorodności statystycz
nej [1, 2, 4, 10, 11, 16]. Niewątpliwą jej zaletą jest prostota i racjonalność 
przmtych założeń oraz fakt, iż nadaje si~ ona do obliczeń masowych. Warto 
jednak zauważyć, że zarówno metoda "podwójnej masy", jak i wi~kszość metod 
tej grupy, nie rozstrzyga o · statystycznej istotności wykrywanych zerwań 
ciągłości. Do potwierdzania istotności tych zerwań służą natomiast różnego 
rodzaju testy. Należy tu wymienić zarówno testy parametryczne, m.in.: test 
t-Studenta i test F -S n e d e c o r a, jak i nieparametryczne np. test K o ł
m o g o r o w a - S m i r n o w a, testy serii, test W i l c o x o n a, test sumy rang, 
czy też test współczynnika korelacji rang [8, 9]. 

By określić terminy ewentualnych zerwań ciągłości badanych szeregów 
czasowych wybrano właśnie metod~ "podwójnej masy". Skonstruowano wy
kresy, których osią ~nych były skumulowane wartości rocznych opadów dla 
danej zlewni, a osią odci~ych skumulowane roczne przepływy charakterystycz
ne (SQ lub SNQ",). W przypadkujednorodności szeregu przepływów, a w szcze
gólności, w przypadku zachowania względnie stałej proporcji między trak
towanym losowo opadem, a generowanym przez niego odpływem, wykres 
powinien być linią prostą. 

Potwierdzenie istotności zidentyfikowanych zerwań uzyskano po zastoso
waniu testu analizy wariancji F-Snedecora. Test bada istotność różnic 
wariancji między dwoma lub trzema wycinkami szeregu SQ lub SNQ",. 
Weryfikacji dokonywano dla S-procentowego poziomu istotności. 

Waiosld 

Krzywe "podwójnej masy" wykonano dla 121 przekrojów wodowskazo
wych na 119 rzekach Polski. Przekroje te, w wi~kszości, zamykały zlewnie 
autochtoniczne. Ogółem, w seriach pochodzących z ponad 70 wodowskazów, 
zidentyfikowano zerwania ciągłości w szeregach SQ i SNQ", (tab. l) głównie 
w dorzeczu Wisły. W obu wydzielonych obszarach odsetek posterunków 
wodowskazowych, w których dostrzeżono zerwanie jest podobny. Kształtuje si~ 
on na poziomie SS-60% i dotyczy obu przepływów charakterystycznych. 

Nie wszystkie odnotowane zerwania ciągłości okazały si~ statystycznie 
istotne. Niejednorodność istotną na poziomie S% stwierdzono w 50 szeregach 
SQ i SNQ", (tab. 2). Wi~kszy odsetek szeregów niejednorodnych odnotowano 
w dorzeczu Wisły. Istotnemu zerwaniu ciągłości SQ, towarzyszyła w tym samym 
terminie niejednorodność szeregu SNQ... 

71 



Tabela l 
Uczba przekroj6w, w kt6rycll ZMOtowuo zerwula ~ w aenpda czuowycll, 

wybraayda przeplyw6w daarakterystyczaycll, w wieloled• 19'71-1990 

SQ SNQ. 

N % N % 

Dorzecze Odry i przymol'lZ 27 . SS,1 26 S3,i 
Dorzecze Wisły i inne 44 61,1 47 6S,3 

Ogółem 71 S8,7 73 60,3 

SQ - przepływy niskie, SNQ., - przepływy śr.cdnie z minimów miesi~ydl (średni przepływ 
podziemny). 

Tabela 2 
Uczile przekroj6w, w kt«yda zuotowuo ilto111e statystycale zerwula jed8orod8o6d 

" szereaada c:zasowycll, wybraaydl przeplyw6w claaąk.terystycaycll, " wieloled• 19'71-1990 
. . SQ . SNQ. 

" % ." % 

Dorzecze Odry i Przymorze 12 24,S 13 26,S 
Dorzecze Wisły i inne 38 S2,8 37 S1,4 

Ogółem so 41,3 s o 41,3 

Wstępna analiza wykazała, iż zerwania istotne i nieistotne koncentrują się 
w dwóch, stosunkowo krótkich, przedziałach czasu. Przepływy średnie i średnie 
niskie, w relacji do odpowiadających im opadów, w znacznej ilości przekrojów 
wodowskazowych, wyraźnie wzrosły w latach 1973 -1974 (rys. l). Po okresie, 
w którym stosunek obu przepływów charakterystycznych do opadów był 
względnie stały (1974- 1980), a więc w latach 1981- 1982, doszło do ponownego 
jego zachwiania. Przepływy średnie i średnie niskie, prawie w 1/3 badanych 
przekrojów wodowskazowych, wyraźnie m1alały w stosunku do opadów 
i relacja ta zdaje się utrzymywać do dnia dzisiejszego. 

Przykłady krzywych podwójnie kumulowanych z istotnymi i nieistotnymi 
zerwaniami ciągłości w latach: 1974 i 1982 prezentuje rys. 2. Poza dość wyraźnie 
zaznaczonymi terminami zerwań, w każdym z prezentowanych przypadków, 
zwraca uwagę zbieżność kątów oc i p. Choć zjawisko to nie dotyczy wszystkich 
badanych zlewni, wskazuje jednak, iż w "środkowej" części wielolecia doszło do 
istotnego zachwiania relacji opad-odpływ. Odpływ w tym czasie był niewspół
miernie duży w stosunku do odpowiadającego mu opadu, a przyrost ten odbył się 
kosztem deficytu odpływu. Warto zauważyć, że nastąpił również relatywny 
wzrost estymatora odpływu podziemnego (SNQ".). Uwzględniając fakt, iż 
odpływ podziemny można uznać za miernik stanu retencji, dochodzimy do 
wniosku, że przyrost odpływu całkowitego odbył się prawdopodobnie wyłącznie 
kosztem redukcji parowania terenowego. Z niepublikowanych tu badań wynika 
również, iż relacja między odpływem całkowitym a podziemnym nie uległa 
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a) 

1971·72 1973-74 1975-76 19n·78 19~ 1981-a2 198U4 1985-86 1987-88 198'MU 

Lata 

b) 

1971·72 1973-74 1975-76 1977-78 1979-«l 1981-a2 1983-84 1985-86 1987-68 1989-90 

lala 

~ -wszystkie zerwania. 1111111 -zerwania istotne na poziomie s o/o. 
J 

Rys. l. Liczba zerwań ciągłości w 20-letnich szeregach średnich (a) i irednich ~ch (b) 
przepływów 
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~kszym 7Jllianom. Przyrost zatem obu form odpływu (bezpośredniego i pod
ziannego) następował w sposób właściwy dla warunków fizycznogeograficz
nych, w jakich funkcjonuje dana zlewnia. Inaczej mówiąc, wsp6łczynnik 
zasilania podziannego nie m1ienił si~. 

Warunki formowania si~ odpływu na terytorium Polski w latach 
1971-1990 były bardzo niejednorodne. Można wyróżnić właściwie trzy fazy. 
Pierwsza, kończąca si~ w latach 1973-1974, charakteryzuje si~ niskimi prze
pływami przy przeci~ych opadach atmosferycznych. Stanowi ona zakończenie 
długotrwałego okresu suchego z lat 50. i 60. 

Druga faza, rozpoczynająca si~ dość wyraźnym zerwaniem ciągłości wielu 
szeregów przepływu w latach 1973-1974, charakteryzuje si~ dużą wilgotnością, 
wysokimi przepływami i ~ymi wezbraniami. Trwa ona do początku lat 80. 
Wystąpiło w tym okresie 6 dużych wezbrań (3 opadowe i 3 roztopowe), w tym 
najwi~ksze w okresie ostatnich 40 lat wezbranie roztopowe w r. 1979 i najwi~ksze 
w wieloleciu wezbranie opadowe w r. 1980. Wezbrania te obejmowały znaczne 
obszary kraju (13]. Swoistą kulminacją tego okresu był rok 1981., w którym 
zarejestrowano odpływ z obszaru Polski na poziomie absolutnego maksimum 
w bieżącym stuleciu (89,8 mld m3

). Pojawił si~ on po bardzo wilgotnych latach 
1979 i 1980. W tym okresie zanotowano jedynie dwie niezbyt gębokie i niezbyt 
rozległe przestrzennie niżówki jesienno-letnie w latach: 1976 i 1982 [15]. 

W późniejszych latach przepływy dość wyraźnie zmalały, przy czym jeszcze 
bardziej zmniejszyły si~ opady atmosferyczne. Efektem tego są zidentyfikowane 
tu zerwania ciągłości w szeregach, z których wi~kszość zaznaczyła si~ w latach 
1981 i 1982. Przykłady tych nieciągłości widoczne są na rys. 2. W okresie 
1983- 1990 nie wystąpiło właściwie ani jedno wi~ksze wezbranie. ~tym 
zjawiskiem były natomiast głębokie niżówki i susze hydrologiczne. Obj~ one 
swym zasi~giem znaczne obszary kraju. Przeważały susze i niżówki jesien
no-letnie [15]. W roku 1990 zanotowano odpływ z obszaru Polski bliski 
minimum z ostatniego stulecia (41,5 mld m3

). W okresie tym był wilgotny tylko 
rok 1982, natomiast rok 1990 należy uznać za wyjątkowo suchy. 

Diagramy składające si~ na rys. 3 przedstawiają 7Jllienność analizowanych 
przepływów charakterystycznych w wybranych przekrojach w okresie 
1971- 1990. Wyraźnie jest widoczna różnica pomi~zy średnimi w omawianych 
wyżej okresach, przy czym przeci~tne z lat poprzedzających f~ relatywnego . 
wzrostu odpływu i przeci~tne z okresu jaki po ~ej nastąpił, w wielu przypadkach 
są zbliżone. Warto też zwrócić uwag~ na podwyższoną dyspersj~ przepływów 
w latach 1974-1982. 

Zlewnie i obszary, na których w latach 1973-1974 pojawił si~ wzgl~y 
wzrost odpływu średniego w stosunku do opadu, prezentuje rys. 4. Wzrost ten 
nie dotyczył całego obszaru Polski, a jego zasi~g przestrzenny był ograniczony do 
jej ~ści północno-wschodniej, Wielkopolski i Kujaw oraz wschodniej ~ 
regionu świętokrzyskiego. Na wzrost przepływów średnich w latach 1971-1980 
zwrócił uwag~ już wcześniej S t a c h y [12]. Z jego opracowania jasno wynika, iż 
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UlJl Wzrost odpływu 
Hm Istotny !it3t ylitycl.me wzro~t odpł)•wu (S~~ ) 

Rys. 4. Ob;lzary i zlewnie ze skokowym, wza~P!ym wzrostem odpływu średniego w latach 
1973-1974 

najwi~kszy przyrost odpływu pojawił si~ wówczas w północno-wschodniej 
Polsce. NajwyżsZe odpływy zanotowano w drugiej części tego lO-lecia. Prze
strzenny zasi~g obszarów i zlewni, w których zanotowano wzgl~y przyrost 
odpływu w stosunku do opadu, pokrywa si~ w zasadzie z zasi~em najwi~kszego 
w ostatnim 40-leciu wezbrania roztopowego w marcu i kwietniu 1979. 

O ile wi~kszość zerwań ciągłości, które zanotowano w latach 1973-1974, 
uznać trzeba za statystycznie nieistotne, o tyle w latach 1981 -1982, wi~kszość 
nieciągłości była statystycznie istotna (rys. S). W tym dwuleciu zanotowano 
poważny spadek odpływu w stosunku do opadu, a ściśle mówiąc, relacja mi~ 
nimi powróciła do stanu sprzed lat 1973-1974. Istotne zerwania ciągłości 
stwierdzono w dorzeczu Wisły, na wschód od południka 20•. Zwraca przy tym 

77 



mu s..- odpływu 
IHD lstocny lllłyllycznic spodek odpływu (S%) 

Rys. S. Obszary i zlewnie lle skokowym, ~ym spadkiem odpływu średniego w latach 
1981-1982 

uwag~ brak wi~kszej liczby istotnych statystycznie zerwań w Karpatach. 
Swoistym "sygnałem", rozpoczynającym okres niedoborów odpływu w stosun
ku do opadu w latach 1983 -1990, była najdłuższa w ostatnim 40-lcciu susza 
hydrologiczna, która roz~ się latem a zakończyła jesienią 1983 roku. 
Objęła ona swym zasi~em rozległe obszary dorzecza środkowej Wisły. 
W dorzeczu tym, zaznaczyły si~ również istotnie, susze lat 1985, 1989 i 1990. 

Porównując rys. 4 i rys. 6, nie sposób nie zauważyć wyraźnie zarysowanej 
zbieżności zasi~gu obszarów charakteryzujących si~ nieciągłością estymatara 
średnich odpływów podziemnych i terenów, na których skokowo wzrosły 
odpływy całkowite. Okres 1973- 1982 był nie tylko fazą wysokich odpływów, 
ale doszło w nim również do znaczącej odbudowy zasobów wodnych strefy 
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{UJj Winlitodpływu poclzianneJo 

Rys. 6. Obszary i zlewnie ze skokowym. wzJiodnym wzrostem estymaton odpływu podziemnego 
w latach 1973-1974 

aktywnej wymiany. Spowodowało to relatywne podwyższenie przepływów 
pochodzenia gruntowego, a w konsekwencji wzrost przepływów niskich. 

W latach 1981-1982 sytuacja si~ odwróciła (rys. 7). Odpływy podziemne 
w dorzeczu środkowej Wisły gwałtoWnie m1alały w stosunku do opadów. Po 
roku 1982 rozpoczął si~, w tej części kraju okres gł~bokich i długotrwałych 
niżówek oraz niskich stanów retencji w strefie aktywnej wymiany. W skali Polski 
dekada 1981- 1990 charakteryzowała si~ nadal dość wysokim współczynnikiem 
odpływu (ok. 30o/e ). 

Dysponując dla każdej zlewni rocznymi wskdnikarni opadu i odpływu, 
łatwo było obliczyć wartości współczynników odpływu. Powstało w ten sposób 
121 20-letnich serii tych współc:zynników. Dla wszystkich szeregów opracowano 
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mn spodek odpływu podziemne.., 

ftUł lstoeny IIOI}'Siycmie spodek odpływu poclzienuqo (S%) 

Rys. 7. Obszary i zlewnie ze skokowym, wz~ym spadkiem estymalora odpływu podziemnego 
w latach 1981-1982 

krzywe kumulowane. Na ich wykresach zidentyfikowano wyraźnie zaznaczające 
się zerwania ciągłości (rys. 8). Zdecydowana większość tych zerwań pojawiła się 
w latach 1981-1982. Sporo odnotowano również w latach 1973-1974. Po 
okresie 1981-1982, współczynnik odpływu z tych zlewni 'istotnie zmalał, 
natomiast lata 1973- 1974 charakteryzowały się istotnym wzrostem współczyn
nika. Spośród 75 nieciągłości odnotowanych w latach 1981-1982, aż 67 można 
uznać za statystycznie istotne. 

Przykłady kumulowanych krzywych współczynnika odpływu prezentuje 
rys. 9. Obszar, na którym w latach 1981-1982 odnotowano istotny spadek 
współczynnika odpływu jest bardzo rozległy i obejmuje praktycznie 2/3 powierz
chni kraju. Wyraźnej zmiany nie odnotowano jedynie w Karpatach, Sudetach 
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JIIl] Wszysdtie =wonio 

mJ3 Zerwonio istolnc s-c:znjc (5%) 

Rys. 8. Obszary i zlewnie charakteryzujące się skokową mlianą współczynnika odpływu w latach 
1981-1982 

Zachodnich oraz w całej północnej i zachodniej części Polski. Wyjątek stanowi 
kilka zlewni w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. 

Przedstawione fakty dowodzą, iż wnioskowanie o antropogenicznym 
charakterze zmian w odpływie na podstawie analizjednorodności szeregów tego 
odpływu, musi być prowadzone ostrożnie. Dostrzegane bowiem nieciągłości 
mogą się wiązać ze zmianami generowanymi przez procesy i czynniki naturalne. 
Mamy tu więc do czynienia ze swoistą niejednorodnością genetyczną procesu, 
nie wynikającą jednak z oddziaływania czynników antropogenicznych, lecz 
związaną z istotą samego procesu odpływu, jak też z charakterem zmiennych, 
które go opisują. Zarówno odpływ średni całkowity, jak i średni odpływ 
podziemny są bardzo czułe na wartości skrajne. Jeśli uwzględnimy również fakt, 
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iż ilość wody jaka rocznie odpływa z obszaru Polski zależy przede wszystkim od 
objętości wezbrań roztopowych, to zbieżność terminów zerwań ciągłości w szere
gach z terminami rozpoczęcia lub zakończenia faz z często pojawiającymi się 
wezbraniami jest dość wyraźna. Mimo bezpośredniego i pośredniego wpływu 
człowieka na odpływ,' mriany klimatyczne są nadal decydującym wydarzeniem 
w historii rzek i podstawowym stymulatorem rejestrowanych zmian odpływu. 

Obecnie, obieg wody na kontynentach zbliża się do niebezpiecznego progu, 
którego przekroczenie może doprowadzić do łańcucha niekorzystnych wyda
rzeń, a nawet klęsk ekologicznych o zasięgu kontynentalnym i globalnym. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego splotu niekorzystnych zmian hydro
klimatycznych jest teraz nawet większe niż w przeszłości, bowiem współcześnie 
funkcjonujące geoekosystemy stają się coraz bardziej niestabilne. Wydaje się 
nam, iż z przykładem tego rodzaju niestabilności mieliśmy do czynienia na 
terytorium Polski w ostatnim okresie. 
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8. TeppRTOpllll B 6accelaw, xapuyepB3YJOIQeea <Z& "~)'~lUD~ mweaeBRew J:~CBTa crou 
B 1981-1982 r .r. 

9. CJ:YMMYJIBPOB&IIIIIole J:PBBWe .:oo4MIIaeQBBTOB crou AJlJI m6paaawx peoepawx opo41RJJel. 
WO.,. - CZ)'łoO(YJIBPOB8.1111We J:O~Il&ellTW CTOU 

Ta6.101QW 

l. tfRCilO opo41anei, B I:OTopWX 6wJm OTMe'leBW pa3pw8W O.llBopo.llBOC1B BO BepUe&IIWX puax 
R36p8.1111WX Xapu:repBcr&'lecJ:IIX pacli.O.IlOB B DepBO.Il 1971-1990 r .r. 

84 



2. tiBCJIO npo4l11.11el, B J[OTOplolll 6wJm OTWeoleBW cyiQeCTBeiDIWC pa3pwBW O,ABOpoJUIOCTB BO 
Bpea&e&BWX P.IIJUI.X m6paaawx xaparrepacnrteczax pacxO.IlOB B oepBO.Il 1971- 1990 r .r. 

CHANGES OF Ol.ITFLOW OVBR POLAND IN 1971-1990 -
ANAL YSIS OF HOMOGENBITY OF FLOW TIME COURSBS IN THE RIVBRS 

Summary 

The changes of the Oow in Polish ńvers duńng the last 20 years hu been discussed in the paper. 
The method of "doub1e masi" hu been applied to determine the continuity oC the relation between 
precipitation and outflow and to assess the dates of breaking the continuity oC time courses. The 
breaks ocaJJTedinrelatively short timepeńods (1973-1974, 1981-1982). Some spatial order in the 
distnbution oC basins with non-homogeneous courses of Oow. Authors advise carefulness in 
interpretation of doub1e mass curves. 

Figures 

l. Number of continuity breaks in 20-year courses of mean (a) and mean 1ow (b) flows 
2. Two-fold cumulative rurves oC precipitation and characteristic Oows for ae1ected cross-sections. 

SQ - mean flow; SNQ - monthly minimum mean Oow (mean underground Oow); P - annual 
precipitation; IX, fJ - changes of relation between precipitation and characteristic flow (angular); 
dastes of continuity breaks included 

3. Examp1es for vańability of mean and mean-1ow annual Oows in 1971 -1990; dates oC continuity 
breaks and mean values from homogeneous peńods inc1uded 

4. Areas and basins with jump-like relative increase of mean outflow in 1973-1974 
S. Areas and basins with jump-like relative deaease of mean outflow in 1981-1982 
6. Areas and basins with jump-like relative increase of estimator of underground outflow in 

1973-1974 
7. Areas and basins with jump-like re1ative deaeue of estimator oC underground outflow in 

1981-1982 
8. Areas and basins with jump-like relative change of outflow coefl'icient in 1981-1982 
9. Cumulative curves of outflow coefficient for se1ected cross-sections. wo_ - cumulative 

coefTICients oC outflow 

Tab1es 

l . Number of aoss-sections with the continuity breaks oC time course of selected characteristic 
outflows in 1971-1990 

2. Number oC aoss-teetions with significant continuity breaks oC time course of aelected 
characteristic outflows in 1971-1990 
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