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Streszczenie: Opracowanie prezentuje wyniki badań autokorelacji w szeregach czasowych 
średnich miesięcznych przepływów rzek Polski. Autokorelacjajest tu traktowanajako miara 
bezwładności tych szeregów oraz charakterystyka odzwierciedllijąca retencyjność zlewni. 
Analizie poddano również korelację między przepływami w sąsiadujących z sobą miesiącach. 
Wyniki badań przedstawiono w formie licznych kartogramów i stosownych tabel. 

Wstęp 

Szeregi czasowe średnich przepływów rzek oraz innych charaktery
styk hydrologicznych bezpośrednio z nimi związanych, cechują się zwykle 
dość silnym wewnętrznym skorelowaniem - istotną autokorelacją. Wydaje 
się przy tym, że zjawisko to zachodzi niezależnie od czasu uśredniania i wy
stępuje 'zarówno w seriach średnich przepływów dobowych i miesięcznych, 
jak i w szeregach przepływów rocznych. Występuje więc tutaj pewna, dość 
specyficzna, zależność między kolejnymi elementami szeregów. Przepływ 
średni w terminie "t" zawiera w sobie istotne informacje o przepływie w 
terminie "t+ l" lub inaczej: ilość wody jaką prowadzi rzeka w danym mo
mencie czasowym zależy od jej przepływu zarejestrowanego w terminie po
przedzającym. W efekcie, przy różnego rodzaju analizach statystycznych, 
serie przepływów nie mogą być do końca traktowane jako szeregi zmien-
nych losowych. · 

Zauważmy jednak, że w przyszłości zawsze może wystąpić zdarzenie, 
które dotąd nie było obserwowane, a i w przeszłości występowały zjawiska, 
których z różnych względów nie udało nam się zarejestrować. Zwłaszcza 

ostatnie lata dostarczają hydrologom wielu przykładów zdarzeń o małym 
prawdopodobieństwie występowania- potężne wezbrania, głębokie niżów
ki. Z tego więc względu, jak i z uwagi na ograniczoną jeszcze wiedzę na 
temat formowania się zjawiska odpływu w .zlewni, przepływ w n:ece nadal 
musimy często traktować jak proces stochastyczny, a więc taki, który opi-
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suje system z występującym w nim elementem losowości. Nie zwalnia to 
oczywiście od poszukiwań w pełni deterministycznych modeli odpływu, 
w tym również modeli wykorzystujących inercję zjawiska przepływu. 

Autokorelacją nazywamy korelację między elementami tego samego 
ciągu obserwacji uporządkowanymi czasowo lub przestrzennie. Z autokore
lacją wiąże się pojęcie autoregresji. Rozumiemy przez nią pewien schemat 
generujący ciąg obserwacji, w którym wartości każdej obserwacji są częścio
wo zależne od wartości obserwacji bezpośrednio je poprzedzĄjących, w cza
sie lub w przestrzeni [6]. Istnieje cała grupa modeli hydrologicznych wyko
rzystujących w praktyce zależności autoregresyjne [7]. Analizy autokorela
cji i autokorelogramów są natomiast dość powszechnie używane do genero
wania różnego rodzĄju estymatorów spektrum, w analizach harmonicznych 
oraz w innych metodach służących ujawnianiu cykliczności, czy rytmu w sze
regach czasowych charakterystyk hydroklimatycznych [3, 4]. 

W analizach hydrologicznych, poziom autokorelacji w czasowych sze
regach przepływów średnich, a więc siłę bezwładności zjawiska odpływu, 
wiąże się niekiedy ze stopniem retencyjności dorzecza [3]. Duża bezwład
ność przepływów średnich miesięcznych lub rocznych może być więc skut
kiem znacznych możliwości retencyjnych dorzecza, choć problem ten, w zna
nej nam literaturze, nie był dotąd szerzej analizowany. WydĄje się również, 
iż dużą inercją przepływów średnich miesięcznych winny charakteryzować 
się między innymi rzeki intensywnie zasilane drogą podziemną, mĄjące dużą 
liczbę jezior przepływowych i sztucznych zbiorników wodnych oraz cieki 
odwadniające obszary z głębokim krasem. Problemy te nie były jednak, jak 
dotąd, szczegółowo analizowane i to zarówno w aspekcie siły autokorelacji 
i jej przestrzennego zróżnicowania, jak i w odniesieniu do powiązań skali 
inercji z szeroko pojmowaną retencyjnością dorzecza. 

Równie interesującym problemem, który swego czasu został jedynie 
zasygnalizowany w Atlasie Hydrologicznym Polski [1],jest zagadnienie wie
loletniej korelacji między przepływami średnimi w sąsiadujących z sobą 
miesiącach. Wyniki tego rodzĄju badań mogą być bowiem użyteczne przy 
prognozach rozwoju zjawisk hydrologicznych, jak i służyć identyfikacji i ty
pologii reżimów rzek Polski. Szczególnie ciekawejest tu, zdaniem autorów, 
rozpoznanie przestrzennego zróżnicowania siły tego rodzaju powiązań. 
Współczynnik korelacji obliczony dla wieloletniej serii średnich przepływów 
miesięcznych dwu sąsiadujących z sobą miesięcy, może być też ciekawym 
estymatorem podobieństwa tych miesięcy, w aspekcie wieloletniej zmien
ności przepływu. W konsekwencji zaś może posłużyć nawet do identyfl.kacji 
sezonów odpływu. 

Materiały i metody badawcze 

Do analizy wykorzystano serie średnich miesięcznych przepływów 
(SQm) w 121 przekrojach na 119 rzekach Polski. Materiał hydrometryczny 
pochodzi z dwudziestolecia 1971-1990. Badane przekroje zamykają, w więk
szości (119), małe i średnie zlewnie autochtoniczne. Ich powierzchnia za-
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Rys. l. Rozmieszczenie badanych zlewni 

wiera się w przedziale od 108 do 2258 km2• Z uwagi na charakter opracowa
nia zadbano też, aby zlewnie te były równomiernie rozłożone na powierzchni 
kraju - rys. l. 

Do analiz wykorzystano również dane dotyczące podziemnego zasilania 
badanych systemów rzecznych, zamieszczone w opracowaniu P.J ok i e l a [5]. 
Ocenę jednorodności, uwzględnionych w opracowaniu, szeregów średnich prze
pływów, przedstawiono we wcześniejszej pracy autorów [2]. 

Oceny bezwładności poszczególnych serii średnich miesięcznych prze
pływów dokonano na podstawie obliczonych współczynników autokorelacji 
przy przesunięciu i= 1: 
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xi,Si- średnia i odchylenie standardowe szeregu od i= l do i=N -l, 
xi+l• S i+l- średnia i odchylenie standardowe szeregu od i=2 do i=N, 
R .. -współczynnik autokorelacji 

Obliczono również błąd standardowy współczynnika autokorelacji,jak 
i statystykę Q - B o x a- Lj u n g a, która posłużyła do określenia istotności 
obliczonych współczynników. Dla dużej liczby obserwacji, statystyka Q ma 
rozkład chi-kwadrat [8]. 

Współczynniki korelacji (R) obliczono zaś dla par przepływów śred
nich z miesięcy sąsiadujących z sobą. Zastosowano tu znaną formułę kowa
riancyjną: 

xi, Yi - średnie przepływy w sąsiednich miesiącach, 
~. y - średnie wieloletnie przepływy w sąsiednich miesiącach, 
s",sl.- odchylenia standardowe, 
N -liczba par miesięcy, tu: 20. 

Uzyskane w ten sposób współczynniki posłużyły, w dalszym etapie, 
do analizy szeroko pojmowanej inercji odpływu i uchwycenia jej porządku 
przestrzennego oraz do oceny wzajemnego podobieństwa sąsiadujących z so
bą miesięcy w aspekcie wieloletnich zmian odpływu i zidentyfikowania po
jawi~ących się tu prawidłowości regionalnych. 

Inercja w szeregach średnich miesięcznych przepływów 

Przeciętna autokorelacja, obliczona na podstawie współczynników 
uzyskanych dla wszystkich 121 szeregów średnich miesięcznych przepły
wów, wyniosła 0,47. Z punktu widzenia statystyki Q- Boxa-Lijunga, tylko 
nieliczne, spośród otrzymanych współczynników, nie są istotne na pozio
mie l%. N~mniejszą bezwładnością charakteryzują się przepływy Kaczawy 
w Świerzawie (R .. = 0,14), największą zaś Brdy w Ciecholewach, Hanki 
w Maczkowie oraz Myśli w Dolsku (R .. = 0,81)- tab. l. Jak łatwo zauważyć, 
skala zmienności R .. jest tu dość szeroka, a ponadto jest widoczny dość wyraź
nie pewien porządek przestrzenny w rozmieszczeniu współczynników z okre
ślonego przedziału wartości. Dobrze oddaje go mapa wykonana w konwen
cji dazymetrycznej - rys. 2. Wydzielono na niej obszary charakteryzujące 
się zbliżonym poziomem inercji średnich przepływów miesięcznych. Esty
matorem tej inercji jest oczywiście wielkość pierwszego współczynnika au
tokorelacji. 

Rozkład częstości współczynników autokorelacji średnich przepływów 
miesięcznych, w wydzielonych klasach, prezentuje rys. 3. Jeśli pominiemy 
dość wyraźnie zaznaczone maksimum, występujące w zakresie przedziału 
0,4-0,5, to rozkład częstości można uznać za bliski jednostajnemu. Z podob
ną częstością występują w Polsce rzeki charakteryzujące się wysoką bez-
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Tabela l 
Współczynniki autokorelacji przepływów miesięcznych i wybrane 

współczynniki korelacji między przepływami w sąsiednich miesiącach 

Zlewnia R. Q R R.. R.. 
2 3 4 5 6 7 

PaiDa- Bojanów 0,43 44,08 0,58 0,92 (VlBIIX) 0,24 (D/ID) 
Ruda- Ruda Koziclaka 0,49 57,76 0,52 0,79 (XIIXll) 0,11 (VNJ) 
Osloboga- Racławice Ś~c 0,23 13,25 0,34 0,77 (X/XI) -0,10 (V NI) 
Biała- Dobra 0,35 29,34 0,47 0,88 (VlBIIX) 0,06 (VIIIVID) 
Mała Panew- Krupski Młyn 0,48 55,47 0,46 0,85 (X/XI) 0,16(VNJ) 
Nysa Kłodzka- Bystrzyca Kłodzka 0,18 5,83 0,23 0,72 (X/XI) -0,11 (ID/IV) 
Biała 4docb- Żclamo 0,49 41,82 0,61 0,91 (X/XI) 0,25 (VIIIVID) 
Ścinawita- Gorzuchów 0,16 4,24 0,35 0,76 (X/XI) O,OO(DIID) 
Stobrawa- WapiCDDiki 0,51 44,99 0,45 0,78 (X/XI) -0,05 (VIIIVID) 
Budkowiczanka - Krzywa Góra 0,51 44,07 0,57 0,85 (X/XI) 0,08 (VIIIVID) 
Ślęża- Białobrzezic 0,39 25,77 0,59 0,86 (IX/X) 0,23(VIIIVID) 
Piława- Mokiako 0,23 8,96 0,42 0,85 (X/XI) 0,1 o (VIIIVID) 
Str7Jcgomka- Lazany 0,19 5,88 0,33 o, 76 (VlBIIX) 0,02(VNJ) 
Kac::zawa- Świcrzawa 0,14 3,51 0,34 0,61 (VlBIIX) 0,09 (X/XI) 
Nysa Szaloaa- Wmnica 0,23 9,14 0,39 0,83 (VlBIIX) 0,08 (IX/X) 
Skora- Chojuów 0,20 6,95 0,36 0,93 (VlBIIX) 0,06 (VI/Vll) 
Orla- Korzeilsko 0,44 32,75 0,47 0,86 (XIIXll) 0,11 (VI/Vll) 
Bóbr- Wojanaw 0,27 12,60 0,31 0,65 (X/XI) -0,04 (IlU) 
ł..omnica- Lonmica 0,27 12,41 0,39 0,74 (X/XI) 0,10 (V NI) 
Ilaub- Maczków 0,81 112,82 0,75 0,92(IVN) 0,29(VNJ) 
Wlńa- Poraj 0,59 58,69 0,66 0,91 (XIIXll) 0,43 (IX/X) 
Liawarta- Zawady 0,40 27,46 0,48 0,81 (X/XI) 0,0 l (VIIIVID) 
Ołdaica- Niechmirów 0,52 45,77 O,SI 0,87 (XIIXll) 0,12(IVN) 
Grabia-Luk 0,46 36,88 o,ss 0,89 (X/XI) 0,16 (D/ID) 
Czama Struga-~ 0,56 54,16 0,53 0,89 (VI/Vll) 0,17 (VIIIVID) 
ProiDa- Gonów ś~ 0,32 17,07 0,41 0,70 (X/XI) 0,05 (IlU) 
Nicaób - Kuł.Dica Skabwaka 0,53 47,34 0,31 0,64 (XIIXll) 0,00 (VIIIVID) 
LutyDia- Ruzcwy 0,47 38,49 0,50 0,81 (XIIXll) 0,09 (VIIIVID) 
Mogiłnica- Kooojld 0,62 65,25 0,70 0,95 (X/XI) 0,27 (VI/Vll) 
Kopci- OluazyDa 0,60 61,75 0,70 0,93 (X/XI) 0,46 (VIIIVID) 
Welaa- Pruke 0,72 88,58 0,80 0,95 (XD/1) 0,51 (VI/Vll) 
Noteć- Lysek 0,70 82,72 0,81 0,95 (VI/Vll) 0,47(VNJ) 
0\lawk.a- ŻDin 0,80 109,57 0,85 0,96 (VIIIVID) 0,70(DIID) 
Czauica- Czarne 0,74 94,12 0,73 0,90 (VIIIVID) 0,46 (VI/Vll) 
Czama- Okoodt 0,60 60,55 0,52 o, 76 (VIIIVID) 0,16(VNJ) 
Plytnica- Plytnica 0,74 94,66 0,73 0,91 (VlBIIX) 0,52(VNJ) 
Piława- Zabrodzic 0,80 110,79 0,81 0,93 (VlBIIX) 0,68 (D/ID) 
Glomia- Dobrzyca 0,65 73,16 0,66 0,89 (XIIXll) 0,29 (IlU) 
Drawa-Drawsko Pomonkie 0,80 109,13 0,75 0,94 (XIIXll) 0,20 (V NI) 
Myłla-Dolik 0,81 113,68 0,83 0,93 (XIIXll) 0,61 (VI/Vll) 
Płooia- Okunica 0,77 100,68 0,71 0,88 (ID/IV) O,o7(VNJ) 
Mała IDa- Marzyca 0,67 75,89 0,66 0,86 (IX/X) 0,32(VNJ) 
Kn!piel- Gogolewo 0,62 65,91 0,64 0,85 (VIIIVID) 0,33 (D/ID) 
Gawiemea- Widzicmto 0,68 80,21 0,67 0,90 (IX/X) 0,33 (VNJ) 
Rep-Lobez 0,74 94,76 0,72 0,87 (XIIXll) 0,34(VNJ) 
Panęta- 'JYdlówłto 0,59 59,35 0,51 0,80 (VI/Vll) 0,01 (VNJ) 
Wieprza- Broczyaa 0,70 78,96 0,71 0,88 (IX/X) 0,58 (VI/Vll) 
Studnica- Ciechołub 0,64 69,24 0,61 0,83 (XD/1) 0,26 (X/XI) 
l.eba- Miloazewo 0,51 44,16 0,44 0,79 (XIIXll) 0,09 (ID/IV) 
Wllła- Siroczów 0,22 11,38 0,20 0,63 (VNJ) -0,25 (XD/1) 
llowDica- Czecbowice-Dziedzicc 0,15 5,21 0,19 0,51 (VNJ) -0,18 (IVN) 
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Tabela l cd. 

l 2 3 4 5 6 7 

S2. Skawa- Osielce 0,25 IS,6S 0,22 0,43 (VIIVU) -0,08 (I/D) 
53. Wicprzówka- Rudze 0,18 8,07 0,21 0,54 (XJXI) -0,09 (I/D) 
54. Raba - Stróża 0,27 17,22 0,22 0,46 (VIIVU) -0,03 (XD/1) 
SS. Szrcniawa- Biskupiec 0,63 95,03 0,71 0,92(IVN) 0,16 (I/D) 
S6. Uszwica- Bożęcin 0,24 13,54 0,28 0,82 (XJXI) -0,03 (ID/IV) 
57. Czarny Dunajce - Nowy 1lrg 0,48 57,12 0,28 0,63 (IVN) -0,28(IDIIV) 
S8. Biały Dunajce - Szatlary 0,56 75,37 0,33 0,54 (IVN) -0,19 (ID/IV) 
S9. Ochotnica- JYimaoowa 0,40 39,58 0,42 0,79 (IX/X) -0,21 (ID/IV) 
60. Kamicnica -Nowy 8\cz 0,28 19,26 0,20 0,56 (VIIVU) -0,11 (XD/1) 
61. Lososina- Jakubkowice 0,28 18,74 0,23 0,58 (XJXI) -0,14 (ID/IV) 
62. Biała- Grybów 0,22 12,26 0,18 0,64 (XJXI) -0,13 (I/D) 
63. Biała Nida- Mniszek 0,66 105,79 0,69 0,96 (XJXI) 0,26(VNI) 
64. Nida- Brzegi 0,56 75,02 0,62 0,97 (XJXI) 0,25 (V NI) 
6S. Lososina- Bochcnice o,so 61,11 O,Sl 0,87 (XJXI) 0,07 (I/D) 
66. Czama Nida- Morawica 0,48 56,10 0,56 0,92 (XJXI) o,os (V NI) 
67. Bra'l - Wampicrzów 0,41 41,21 0,45 0,97 (XJXI) -0,10 (VNI) 
68. Wschodnia- Willrowa 0,40 38,20 o,so 0,94 (XJXI) 0,08 (IX/X) 
69. Ropa- Klęczany 0,32 24,32 0,29 0,63 (XJXI) 0,03 (ID/IV) 
70. Sękówka- Gorlice 0,21 10,34 0,19 0,52 (VIIJIIX) -O,OS (IIIIIl) 
71. Jasiółka- Jcdlicze 0,30 21,90 0,32 0,67 (XJXI) o,os (IIIIIl) 
72. Grabinianka- Grabiny 0,36 31,41 0,38 0,90 (XJXI) -0,12 (V NI) 
73. WieJopolka- Brzd.nica 0,48 57,00 o,ss 0,95 (XJXI) 0,04(VNI) 
74. Koprzywianka- Koprzywnica 0,35 30,18 0,54 0,96 (XJXI) 0,04(VNI) 
75. San-Dwanik 0,31 23,01 0,26 0,67 (XJXI) -0,16 (ID/IV) 
76. Oslawa- Zagórz 0,29 20,65 0,25 0,73 (VIIVU) -0,11 (IIIIIl) 
77. Stopnica- Brzuska 0,30 21,38 0,35 0,66 (VIIJIIX) O,IO(VNI) 
78. WJAr-Krówniki 0,24 14,38 0,33 o, 72 (VIIJIIX) 0,06 (I/D) 
79. Lubaczówka- Zapałów 0,47 53,62 0,52 0,93 (XJXI) -0,01 (VNI) 
80. Wisłok - Bncsko 0,29 19,74 0,27 0,73 (XJXI) 0,00 (I/D) 
81. Trzebośnica- Szuzyna o,so S9,S8 O,Sl 0,92 (XJXI) -0,02(VNI) 
82. Tanew- Osuchy 0,48 56,20 0,52 0,94 (XJXI) O,IO(VNI) 
83. Biała Lada- Biłgoraj 0,47 52,81 0,58 0,97 (XJXI) 0,19 (IX/X) 
84. Bukowa- Ruda Jastkowlka 0,45 49,87 0,49 0,96 (XJXI) 0,06 (VUIVID) 
8S. Wyżnica- Bór 0,71 121,75 9,85 0,97 (XJXI) 0,48 (IIIIIl) 
86. Kamiama-w~ 0,38 34,67 0,49 0,95 (XJXI) -0,11 (VNI) 
87. Wieprz- Zwierzylliec 0,73 129,17 0,75 0,98 (XJXI) 0,35 (IX/X) 
88. Labu6ka- Krzak 0,63 96,44 0,67 0,92 (XJXI) 0,28 (IIIIIl) 
89. Radomka-Słowików 0,38 35,81 o,ss 0,92 (XJXI) 0,04(VNI) 
90. Czama Malcaiceka- 1>\browa 0,46 50,33 0,54 0,95 (XJXI) O,IO(VNI) 
91. Narew-BodDary 0,47 54,02 0,56 0,92 (XIIXB) 0,14(VNI) 
92. Narewka-Narewka 0,45 49,59 0,47 0,91 (XJXI) 0,14(VNI) 
93. Soltolda- Soltolda o,so 61,13 0,52 0,90 (XJXI) 0,09 (IIIIIl) 
94. Biebrza- Szłabin 0,46 50,61 0,54 0,92 (XIIXB) -0,04 (IIIIIl) 
9S. Rospuda (Nctta) - Raczki 0,43 43,92 0,56 0,88 (XJXI) -0,03 (ID/IV) 
96. S7JCZeberb- Szczebra 0,39 6,36 0,47 0,87 (XJXI) -0,07 (VNI) 
97. Brzozówka- Karpowicze 0,37 32,45 0,40 0,85 (XJXI) -0,20(IIIIII) 
98. Rozoga- Myszynice 0,54 70,81 0,52 0,90 (XIIXB) 0,27 (IIIIIl) 
99. Orz- Czamowo 0,46 48,89 0,47 0,92 (ID/IV) -0,1 o (IIIIIl) 
IOQ Orzyc- Kramosielec o,ss 73,69 0,59 0,93 (VUIVID) 0,28 (IIIIIl) 
łOI. Wiodawka- Ok:unillka 0,63 95,36 0,64 0,96(XJXI) 0,1 s (IIIIIl) 
102. Nurzec - Boćki 0,42 42,51 0,49 0,84 (VIIVU) -0,19 (IIIIIl) 
103. Brok-KaczkowoNowe 0,42 42,18 0,40 0,94 (XIIXB) -0,12 (IIIIIl) 
104. Liwice - Zaliwic 0,38 34,81 0,44 0,90(XJXI) -0,20(IIIIII) 
lOS. Lydynia- Lubendz 0,45 49,26 0,46 0,83 (XIIXB) -0,06 (IIIIIl) 
106. Ocłmia- Kutno 0,45 49,63 0,53 0,99 (VIIVU) -O,OS (V NI) 
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l l 3 4 5 6 

107. Rawka- Kęazycc 0,47 53,95 0,56 0,82 (X/XI) 

108. Utrata- Krubice 0,41 40,43 0,47 0,84 (DIIIV) 

109. Sbwa- Parzcil 0,51 63,81 0,57 0,91 (XJIXIl) 

110. Wel- Lidzbark 0,75 137,91 0,74 0,89 (XJIXIl) 

111. Brda- Ciecholewy 0,81 159,80 0,79 0,94 (XJIXIl) 

112. Wda- Czarna Woda 0,80 156,08 0,78 0,94 (VIIIVIIl) 

113. Osa- I...imowo 0,70 117,79 0,78 0,97 (VIIIVIIl) 

114. Wierzyca - Bożepole Szlacheckie 0,69 114,28 0,64 0,89 (XJIXIl) 

115. Wąska- Pułęk 0,45 49,49 0,40 0,72 (lXIX) 

116. Drwęca Warmi6Jka- Orneta 0,48 56,54 0,41 0,87 (lXIX) 

117. Elma- Piuecmo 0,49 58,94 0,48 0,80 (VIIIVIIl) 

118. Sajua- Byleowo 0,49 57,42 0,51 0,80 (X/XI) 

119. Jarka (Gołdapa) -Jurlciazki 0,37 33,99 0,41 0,84 (X/XI) 

120. Gołelapa - Banie Mazuralcie 0,46 50,95 0,49 0,82 (XD/1) 

121. S~-Krościeoko 0,26 16,54 0,22 0,72(VWD) 

R - współczynnik autokorelacji przy przesunięciu o jeden miesiąc, 
(f- wartość statystyki Boxa-I.Junga, 

Tabela l cd. 
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0,04 (D/Dl) 

-0,02(IVN) 

0,12 (D/Dl) 

0,45 (VIVT) 

0,58 (VIVT) 

0,40(VWD) 

0,41 (VWD) 

0,30 (VIVT) 

-0,1 o (IIli) 
-O,o7 (D/Dl) 

0,11 (IIli) 

0,16 (IIli) 

-0,07 (DIIIV) 

0,0 l (DIIIV) 

-0,10 (XD/1) 

R - średni współczynnik korelacji przepływów w sąsiad~ących miesiącach, 
R...,. - 118jmniejszy współczynnik korelacji przepływów w sąsiad~ących miesiącach - w na

wiasie podano miesiące, 
R,_- największy współczynnik korelacji przepływów w sąsiad~ących miesiącach -w nawia

sie podano miesiące. 

władnością przepływu, jak i zlewnie charakteryzujące się "krótką pamię
cią", a więc mające zasoby, których tempo odnawianiajest bardzo szybkie. 

Współczynniki autokorelacji mniejsze od 0,4 uzyskano dla rzek Kar
pat fliszowych i Podkarpacia oraz Sudetów i ich ·Przedgórza. Niewielką bez
władnością odpływu charakteryz~ą się również rzeki odwadniĄjące północ
no-wschodnią Polskę oraz Góry Świętokrzyskie - rys. 2. 

Największa bezwładność występuje natomiast na obszarach znajdu
jących się w zasięgu ostatniego zlodowacenia (pojezierza: Pomorskie i Wiel
kopolskie). Szczególnie uprzywilejowane są tu zlewnie z dużą liczbąjezior 
przepływowych oraz systemy odwadniające rozległe sandry. Podobną bez
władność wykazują też przep~ rzek drenujących obszary węglanowe 
(Wyż. Lubelska i Roztocze, Wyż. Śląska, Jura Krakowsko-Częstochowska). 
Zaskakująco dużą inercją przepływu charakteryzują się również dwie bada
ne rzeki tatrzańskie- Biały i Czarny Dunajec. Na pozostałym obszarze Pol
ski współczynniki autokorelacji zawierają się w przedziale od 0,4 do 0,6. 
Uwzględniając pełną skalę zmienności, bezwładność odpływu można tu więc 
uznać za przeciętną. 

Obserwowany porządek przestrzenny poziomu inercji przepływów 
miesięcznych jest, na obszarze Polski, bardzo podobny do rozkładu współ
czynnika zasilania podziemnego - udziału odpływu podziemnego w odpły-
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Rys. 2. Przestrzenny rozkład wartości pierwszego współczynnika autokorelacji średnich prze
pływów miesięcznych z lat 1971-1990 
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Rys. 3. Diagram częstości współczynnika autokorelacji średnich przepływów miesięcznych 
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Rys. 4. Związek między pierwszym współczynnikiem autokorelacji SQ"., (R.) i współczynni
kiem zasilania podziemnego (a) 

wie całkowitym. Współczynnik ten jest, jak wiadomo, uznaną miarą walo
ryzt.ijącą potencjalne możliwości retencyjne zlewni [5]. 

Korzystając z zamieszczonych w pracy [5] wartości współczynników 
zasilania podziemnego, uzyskanych dla tego samego zbioru zlewni, obliczo
no korelację między wymienionymi charakterystykami oraz ustalono sto
sowną zależność regresyjną. 

Współczynnik korelacji (r) okazał się tu bardzo duży i wysoce istotny 
statystycznie (l%)- rys. 4. Jego znaczna wartość dobitnie wskazl.ije na dużą 
rolę, jaką odgrywa wielkość podziemnego zasilania i jego procentowy udział 
w odpływie całkowitym w formowaniu obserwowanej bezwładności odpły
wu. Inaczej mówiąc, o poziomie bezwładności odpływu rzecznego decydl.ije 
stopień podatności zlewni na formowanie się w niej dużych zasobów wód 
podziemnych. 

Dokonano również estymacji parametrów równania regresji wiążą
cego obie zmienne. Postać tego związku dowodzi, iż zmiana współczynnika 
zasilania podziemnego o 10% powodl.ije zmianę współczynnika autokorela
cji o 0,09 lub odwrotnie: wzrostowi lub spadkowi inercji przepływu o 0,09 
towarzyszy stosowna zmiana udziału podziemnego zasilania o ok. 10%. Siła 
i charakter powiązania obu zmiennych pozwala- po uwzględnieniu stosow
nych błędów- na szacowanie udziału odpływu podziemnego oparte na współ
czynniku autokorelacji średnich miesięcznych przepływów i prezentowa
nym równaniu regresji. 
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Warto jednak podkreślić, że błąd oceny może być tu dość duży i w 
przypadku niektórych rzek, odchylenie rzeczywistego, średniego współczyn
nika zasilania podziemnego od prognozowanego może być znaczne. Świad
czy o tym chociażby stosunkowo duży błąd standardowy oceny- b (rys. 4). 
Jest przy tym ciekawe, iż największe błędy oceny dotyczą głównie rzek 
z obszaru sudeckiego (Psina, Nysa Kłodzka, Biała Lądecka, Strzegomka, 
Kaczawa, Skora, Łomnica), przy czym rzeki te charakteryzują się jednocze
śnie swoistym "nadzasilaniem" podziemnym w stosunku do siły autokore
lacji. Identyczny wniosek, dotyczący względnie wysokiego zasilania podziem
nego wielu rzek sudeckich, wyprowadzono już wcześniej opierając się na 
nieco innych przesłankach [5]. 

Współczynniki korelacji między przepływami w kolejnych 
miesiącach 

Nieco inne informacje niosą w sobie, obliczone w toku analiz, współ
czynniki korelacji między przepływami średnimi w sąsiadujących z sobą 
miesiącach- R. Wielkość tych współczynników może być estymatorem po
ziomu względnego, wieloletniego podobieństwa zmian odpływu w następu
jących po sobie miesiącach. Mogą więc posłużyć do rozpoznawania reżimu 
odpływu rzek, jak też do analizy jego zmian w czasie. 

Duży współczynnik korelacji dowodzi, iż przepływy w dwu sąsiadują
cych z sobą miesiącach, zmieniają się w okresie wielolecia w podobny spo
sób, a zlewnia charakteryzuje się w tym czasie swoistą "pamięcią" o długo
ści przekraczającej jeden miesiąc. Wynika z tego również pośrednio, iż w da
nych miesiącach, rzadko pojawiają się istotne anomalie przepływu. Zatem 
z punktu widzenia ilości wody, jaką niesie rzeka, ijej zmienności w wielole
ciu można uznać, że oba miesiące wykazują istotne podobieństwo. Mały 
współczynnik wskazuje zaś na częste i różnokierunkowe zmiany przepływu 
w obu miesiącach, a także na ich "hydrologiczną odmienność" w danym 
wieloleciu. W przypadku pojawienia się ujemnych współczynników, można 
nawet mówić o występowaniu tendencji do asynchroniczności zmian odpły-
wu. 

Spośród ponad 1450 obliczonych tu współczynników korelacji- (R), 
jedynie ok. 50 ma znak ujemny. Warty odnotowaniajest przy tym fakt, że 
większość ujemnych współczynników stwierdzono w dorzeczu Wisły, a tyl
ko kilkanaście dotyczyło rzek systemu Odry. Trzeba też podkreślić, iż skrajne 
niepodobieństwo sąsiadujących z sobą miesięcy pojawia się przeważnie w 
przypadku miesięcy zimowych i wczesnowiosennych- rzadziej wczesnolet
nich (tab. 1). Największy, ujemny współczynnik korelacji- (-0,28), uzyska
no dla Czarnego Dunajca. Dotyczył on marca i kwietnia. Warto przy tym 
zauważyć, że ujemne współczynniki otrzymywano w przypadku danej rze
ki, najwyżej w 2 parach miesięcy. Wyjątkiemjest tu Ny~ Kłodzka, w której 
skrajnie niepodobne do siebie były odpływy aż 3 miesięcy: 1/11, 11/111 i III/IV. 
Należy jednak podkreślić, że praktycznie wszystkie, ujemne współczynniki 
korelacji są albo nieistotne statystycznie, albo ich wielkość oscyluje na gra-
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nicy pięciaprocentowego progu istotności. Zdecydowana większość miesię
cy wykazuje więc większe lub mniejsze podobieństwo do swoich "sąsiadów" 
- współczynniki korelacji są dodatnie i statystycznie istotne. 

Częstość występowania, w badanej próbce rzek, współczynników ko
relacji określonej klasy wielkości, w rozbiciu na poszczególne pary miesięcy, 
przedstawiają diagramy zamieszczone na rys. 5a i 5b. Już na pierwszy rzut 
oka widać, że rozkłady częstości współczynników korelacji, dla poszczegól
nych par miesięcy, różnią się bardzo istotnie. Focząwszy od rozkładu bli
skiego jednostajnemu - VIINIII, przez podobny do normalnego - 11/111, aż 
do rozkładów o dużej skośności, a nawet zbliżonych do rozkładu eksponen
cjalnego-X/XI. Ten swoisty brak uporządkowania, w oczywisty sposób wiąże 
się z czasową i przestrzenną zmiennością warunków formowania się odpły
wu na obszarze Polski, wynikającą z przejściowości klimatu naszego kraju. 

Zestaw diagramów zamieszczonych na rysunkach 6a i 6b, w schema
tyczny sposób, prezentuje porządek przestrzenny współczynników korela
cji uzyskanych dla kolejnych par miesięcy. Poszczególne diagramy oddają, 
w sposób poglądowy, omawiane niżej prawidłowości. Prezentowana tab. l 
zawiera średnie i ekstremalne współczynniki korelacji przepływów w są
siednich miesiącach, charakteryzujące poszczególne zlewnie (R, Rmu.• Rmoz>· 
W tabeli 2 zamieszczono natomiast średnie i ekstremalne współczynniki 
korelacji obliczone dla poszczególnych par miesięcy na podstawie wartości 
uzyskanych dla wszystkich zlewni. Tabela ta zawiera również odchylenia 
standardowe i współczynniki zmienności korelacji. 

W skali całego kraju, największe średnie współczynniki korelacji mię
dzy przepływami w dwu sąsiednich miesiącach, dotyczą późnej jesieni i zimy: 
X/XI - O, 76; XIIXII - 0,68; XII/l - 0,60 oraz początku niżówki jesiennej: 
VIII/IX- 0,62. Zauważmy, że na początku zimy, X/XI i XIIXII niemal poło
wa współczynników ma wielkości przekraczające 0,8 - rys. 5a i 5b. Wiąże 
się z tym oczywiście, łatwo dostrzegalna, mała zmienność przestrzenna wiel
kości współczynników korelacji. Świadczą o tym nie tylko stosunkowo małe 
współczynniki zmienności, równe odpowiednio: 24%, 35%, 44% i 37%- tab. 2, 
ale i małe zróżnicowanie przestrzenne korelacji, widoczne na stosownych 
mapach zamieszczonych na rys. 6a i 6b. Stanowi to istotną przesłankę do 
twierdzenia, że z punktu widzenia wieloletniej zmienności średnich prze
pływów, w przypadku większości rzek, a więc w skali całego kraju, wymie
nione wyżej miesiące są parami najbardziej podobnymi do siebie, a skala 
tego podobieństwajest w Polsce stosunkowo mało zróżnicowana przestrzen-
nie. 

Najmniejszym podobieństwem w wieloleciu i w skali całej Polski, cha
rakteryzują się zaś przepływy średnie z okresu późnej zimy i późnej wiosny. 
Obliczone tu średnie współczynniki korelacji dla poszczególnych par miesięcy 
wynoszą: IIII- 0,31; 11/111- 0,33 oraz VM - 0,31 (tab. 2). Jak można się było 
domyśleć, w miesiącach tych pojawiła się również największa zmienność prze
strzenna Odpowiednie współczynniki dyspersji wynoszą dla ww. par miesięcy: 
85%, 74% i 74%. To duże zróżnicowanie znajduje też swoje odbicie na prezen
towanychjuż wcześniej odpowiednich mapach- rys. 6a i 6b. 
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Rys. 5a. Diagramy częstości współczynników korelacji przepływów w sąsiednich miesiącach 
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Rys. 6a. Przestrzenny rozkład współczynników korelacji między przepływami w sąsiednich miesiącach 
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Duże podobieństwo średnich odpływów października i listopada w 
wieloleciu dotyczy prawie całego terytorium Polski. Stabilność przestrzen
na skali podobieństwa jest tu bardzo wyraźna - rys. 6b. Wyjątkiem są do
rzecza położone w zachodniej części Karpat polskich, a w szczególności zlew
nie systemu górnej Wisły. Mało podobne do siebie są także odpływy paź
dziernikowe i listopadowe rzek odwadniających środkową część Pojezierza 
Pomorskiego. Ten sam przestrzenny rozkład podobieństwa "przenosi się" 
na kolejne miesiące, a w szczególności na listopad i grudzień - rys. 6a. Do
chodzi nawet do swoistego "wzmocnienia" tego układu. Odpływy z obszaru 
całych Karpat stliją się, w tych miesiącach, mało do siebie podobne. Pojawia 
się również kolejny rejon występowania istotnych anomalii- Sudety i Przed
górze. 

Wieloletnie podobieństwo odpływów sierpnia i września jest w skali 
Polski także wyraźnie widoczne- rys. 6b. Najmniejsze współczynniki kore
lacji, podobnie jak późną jesienią, stwierdzono w odniesieniu do rzek za
chodniej części Karpat polskich i w Bieszczadach. Dość małym podobień
stwem charakteryzują się także sierpniowe i wrześniowe odpływy rzek sys
temów Bugu i Narwi. 

Nlijmniej podobne do siebie w skali Polski są odpływy stycznia i lute
go- rys. 6a. Nie dotyczy to wszakże rzek odwadniających północną Wielko
polskę i południowy skłon Pojezierza Pomorskiego oraz Nizinę Szczeciń
ską. W regionach tych, w obu wymienionych miesiącach, zmiany odpływów 
w przekroju wieloletnim uznać bowiem należy za zbliżone do siebie. Równie 
wyraźne jest podobieństwo styczniowych i lutowych odpływów ze zlewni 
położonych w południowej części Wyżyny Lubelskiej i na Roztoczu. 

Zbliżony rozkład przestrzenny wzajemnego podobieństwa i niepodo
bieństwa przenosi się na miesiące: luty i marzec. Jedynie w tym okresie 
pojawia się, wyraźnie widoczne, zgrupowanie przestrzenne rzek, których 
lutowe i marcowe odpływy charakteryzują się skrajnym niepodobieństwem 
- ujemne współczynniki korelacji. Dotyczy to zwartego obszaru obejmują-
cego dorzecza Bugu i Narwi - rys. 6a. -
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Rys. 7. Diagram częstości średnich współczynników korelacji - R 

Mało podobne do siebie, w skali wielolecia, są również odpływy śred
nie maja i czerwca- rys. 6b. Nie dotyczy to wszak całego terytorium Polski. 
Pojawiają się bowiem obszary, na których zmienność średnich odpływów 
majowych w wieloleciu wykazuje istotne podobieństwo do wieloletniej zmien
ności odpływów w czerwcu. Najwyraźniej widocznajest tu strefa obejmują
ca swym zasięgiem: Wielkopolskę, południowy skłon Pojezierza Pomorskie
go i dorzecze Drwęcy. 

Miarą przeciętnego podobieństwa średnich przepływów miesięcznych 

w danej rzece może być średni współczynnik korelacji obliczony jako śred
nia ze współczynników uzyskanych dla poszczególnych par miesięcy - R 
(tab. 1). Diagram częstości tych współczynników przedstawiono na rys. 7, 
ich przestrzenną zmienność, ilustruje :r.1:s. 8. 

Rozkład częstości współczynnikaRjest zbliżony do normalnego. Trak
tując wartość 0,3 jako umowną granicę istotności współczynnika korelacji, 
łatwo zauważyć, że ponad 80% badanych zlewni charakteryzuje się istot
nym podobieństwem przepływów w sąsiednich miesiącach. Duże podobień
stwo (R >0,6) dotyczy zaś prawie 30% obiektów. 

W układzie przestrzennym, strefowość charakterystyczna dla regio
nów południowej i środkowej Folski jest wyraźnie zaburzona na obszarze 
dorzecza Bugu i Narwi- rys. 8. Najmniejszym podobieństwem przepływu 
w sąsiednich miesiącach charakteryzują się górskie zlewnie Karpat, Pod
karpacia i większość zlewni sudeckich. W Polsce środkowej podobieństwa 
można uznać za przeciętne. W pasie wyżyn wyraźnie są uprzywilejowane 
jedynie zlewnie obszaru Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Przeciętny wspó
łczynnik korelacji przekracza tu zwykle 0,6. Równie duże, dochodzące na
wet do 0,85 (Gąsawka), są średnie współczynniki korelacji uzyskane dla 
zlewni pojezierzy: Pomorskiego i Wielkopolskiego. Stosunkowo małym po
dobieństwem charakteryzują się natomiast zmiany przepływów w sąsied
nich miesiącach w przypadku rzek północno-wschodniej Polski. 

Prezentowane opracowanie jest pierwszą właściwie próbą oceny au
tokorelacji i zmienności z miesiąca na miesiąc średnich przepływów mie
sięcznych rzek Polski. Wydaje się jednak, iż wnioski i materiały jakie przed-
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Rys. 8. Przestrzenny rozkład średnich współczynników korelacji - li 

stawiliśmy są na tyle interesujące, że badania tych problemów winny być 
kontynuowane i rozszerzone. Szczególnie obiecujące mogą być poszukiwa
nia zmierzające do wykorzystania zarysowanych tu prawidłowości dla krót
koterminowego i długoterminowego prognozowania odpływu rzecznego, jak 
i innych charakterystyk związanych z szeroko pojmowanym obiegiem wody 
i bilansem wodnym Polski. Celowe wydaje się również dalsze poszukiwanie 
powiązań między szeroko pojmowaną bezwładnością odpływu rzecznego, 
a charakterystykami odzwierciedlającymi i waloryzującymi retencyjność po
szczególnych dorzeczy oraz zasobność wodną kraju. 
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HECKOJibKO 3AMElłAHHił 06 ABTOKOPPEJI.ffilHH BO BPEMEHHbiX 

PRllAX CPE.UHHX MECRąHbiX TElłEHHił PEK nOJiblliH 

PeJIOMe 

B pa6oTe npe,ncTaBnCHbl HTOrH HCCne,nOBaHHH aBTOKOppemii.{HH BO BpeMeHHbiX p.11,nax 

MeC.II'!HbiX Te'łeHHH peK nonbWH. AoTOKOppen.RUH.II OOHHMaeTC.II JAeCb KaK Mepa HHepUHH 3THX p.RAOB 

H xapaKTepHCTHKa oTpalKaiOma.R BOAOJa,neplKHBaiOmyiO cnoco6HOCTb 6acceiłHa . AHanHJY 6blna 

no.nBeprHyTa TaKliCe Koppen.RUH.R MelKAy Te'łeHH.IIMH B coce,nHHX Mec.Ruax. HTorH Hccne.noBaHHił 

npe,nCTaBneHbl B <J>opMe MHOrO'łHcneHHbiX KapTorpaMM H COOTBeTCTBYIOII.lHX TafinHl.{. 

PHcyHKH 

l . PaJMemeHHe Hccne.nyeMbiX 6acceiłHoB 
2. npoCTpaHCTBeHHOe paJMCII.leHHe BenH'łHHbl nepBoro KOJ<f><f>HUHeHTa aBTOKOppen.Rl.{HH cpe,nHHX 

MeC.II'!HbiX Te'łeHHH nepHo.na 1971- 1990 rr. 

3. JlHarpaMMa 'łaCTOTbl KOJ<f><f>HUHeHTa aBTOKOppen.Rl.{HH cpe,nHHX MeC.II'!HbiX TC'łeHHH 

4. CB.IIJb MelKAy nepBbiM KOJ<f><f>HuHeHTOM aBTOKoppen.RUHH SQm (R. ) H KOJ<f><f>HUHCHTOM no.n-

JeMHOro CHafilKeHH.II (a) 
5.a. JlHarpaMMbl 'łaCTOTbl KOJ<f><f>HUHCHTOB KOppen.RUHH TC'łeHHH B COCeAHHX MCC.IIl.{ax 

5.6. JlHarpaMMbl 'łaCTOTbl KOJ<f><f>HUHCHTOB KOppen.lll.{HH Te'łeHHH B COCCAHHX MeC.Rl.{ax (npo,nonlK.) 

6.a. npoCTpaHCTBeHHOe pacnpe,neneHHe KOJ<f><f>HUHCHTOB KOppen.Rl.{HH MeliCAy Te'łeHH.IIMH B COCCAHHX 

Mec.Ruax 
6.6. npocrpaHCTBeHHOe pacnpe,neneHHC KOJ<f><f>HUHeHTOB KOppen.lll.{HH MelK,ny Te'łeHH.IIMH B COCCAHHX 

MeC.Rl.{ax (npOAOnlK.) 
7. JlHarpaMMa 'łaCTOTbl cpe,nHHX KOJ<ł><ł>HUHeHTOB KOppen.lll.{HH- R 
8. npoCTpaHCTBeHHOe pacnpe,neneHHC cpeAHHX KOJ<f><f>HUHeHTOB KOppen.lll.{HH - R 

Ta6nHI.lbl 

l . KOJ<f><f>HUHeHTbl aBTOKOppen.RUHH MeC.II'!HbiX TC'łeHHH H H36paHHble KOJ<f><f>HUHeHTbl KOppen.lll.{HH 

MeliCAy Te'łeHH.IIMH B COCeAHHX MeC.Rl.{ax 
2. YcpCAHCHHa.R An.ll TeppHTOpHH nonbWH KOppen.lll.{H.II MeliCAy TC'łeHH.IIMH B COCCAHHX MCC.IIl.{ax 

ON THE AUTO-CORRELATION IN TIME SERIESOF MONTHLY MEAN FLOW IN 

POLISH RIVERS 

Summary 

The results of studies on the auto-correlation in time series of monthly mean flows in 

Polish rivers are presented in this work. Auto-correlation is concerned as the quantity of 

inertia o f this serie s and as the characteristics o f retention abilities o f t he basin. T he correla-
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tion between consecutive months also was examined and the results are shown in charts in 
ta bies. 

Figures 

l. Location of basins 
2. Spatial distribution of first auto-correlation coefficient of monthly mean flows in 1971-

1990 
3. Frequency of the auto-correlation coefficient of monthly mean flows 
4. Relation between the first auto-correlation coefficient SQ "'' (R) and t he coefficient o f 

subterraneous supply (a) 

5a. Frequency of the auto-correlation coefficient of flow for consecutive months 
5b. Freąuency o f the auto-correlation coefficient o f flow for consecutive months (continuedJ 
6a. Spatial distribution of auto-correlation coefficient between flows in consecutive months 
6b. Spatial distribution of auto-correlation coefficient between flows in consecutive 

months (continued) 
7. Frequency o f mea n correlation coefficient (RJ 
8. Spatial distribution of mean correlation coefficient (R) 

Ta bies 

l. Auto-correlation coefficients of monthly flows and selected correlation coefficients be
tween flows in consecutive months 

2. Averaged correlation between flows in consecutive months 
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