
hydraulika 
hydrologia 
hydro
geologia 

W opracowaniu przedstawiono średni od

pływ podziemny na obszarze Polski w dwu

dziestoleciu 1971-1990. Do jego szacowa

nia wykorzystano metody oparte na prze

pływach charakterystycznych - Wundta 

i Killego. Mapy prezentują zmienność prze

strzenną odpływu podziemnego oraz róż

nice wynikające z rodzaju zastosowanej me

tody. Autorzy zalecają ostrożność przy in

terpretowaniu i porównywaniu ocen odpły

wu podziemnego wykonywanych różnymi 

metodami. 

Z hydrologicznego punktu widzenia od
pływem podziemnym nazywamy objętość 
wód podziemnych pochodzących z drenażu 
strefy aktywnej wymiany, jaka w danym cza
sie wydostaje się ze zlewni rzecznej przez jej 
przekrój kontrolny [5). Dość powszechnie 
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Rys. 1. Zlewnie objęte opracowaniem 
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stawia się przy tym znak równości między 
odpływem podziemnym, infiltracją efektywną 
i odnawialnymi zasobami wód podziemnych, 
chociaż wymaga to licznych założeń i uprosz
czeń. 

Takie pojmowanie odpływu podziemnego 
sprawia, że znajduje się on w sferze zaintere
sowania hydrologów i hydrogeologów, peł
niąc przy tym rolę ogniwa łączącego dwa 
systemy krążenia wody: powierzchniowy 
i podziemny. Ponadto geneza tej formy od
pływu sprawia, iż jest on stosunkowo stabilny 
w czasie, a przez to jego prawidłowa iden-

. .  ; 

tyfikacja, choćby tylko w odniesieniu do śred
niej z wielolecia, pozwala oceniać dyspozy
cyjne i gwarantowane zasoby wodne, jak też 
wnosi wiele interesujących informacji o spo
sobie krążenia wody na danym obszarze. 

Ocen podziemnej składowej odpływu rze
cznego dokonywano już w połowie XIX wie
ku, we Francji. Idea obliczania odnawialnych 
zasobów wód podziemnych na podstawie 
analizy odpływu rzecznego i jego dynamiki 
ma więc już ponad 150 lat. Nie powinno więc 
dziwić, że powstało w tym czasie wiele róż
nego rodzaju metod wykorzystujących do 
oceny tego odpływu informację hydrologicz
ną. Przegląd różnego rodzaju metod, sche
matów i modeli znajdzie Czytelnik w pracy 
jednego z autorów [5). 

Wśród wielu rozwiązań stosowanych do 
obliczania odpływu podziemnego i miar po
chodnych na uwagę zasługują metody wyko
rzystujące do tego celu przepływy charak
terystyczne rzek. Szczególną rolę pełni tu 
metoda Wundta (1953) oraz jej modyfikacja, 
zaproponowana przez Killego [6). 

W klasycznej postaci - zaproponowal")ej 
przez Wundta - średni odpływ podziemny 
utożsamiany jest ze średnią z minimalnych 
przepływów miesięcznych z wielelecia 
- SNQ.,. Drugi z wymienionych badaczy 
niemieckich wskazuje jednak, że w okresach 
podwyższonych odpływów, nawet minima 
miesięczne "zawierają'' pewną (nieznaną 
- przyp. autorów) ilość wód pochodzących 
z drenowania strefy aeracji (spływ powierzch
niowy i podpowierzchniowy). Stąd propozy
cja Killego idzie w tym kierunku, by średni 
odpływ podziemny utożsamiać z medianą 
niskich przepływów miesięcznych - MeNO"'. 
Propozycja ta jest interesująca, choć trudno 
znaleźć przekonujące dowody, iż odpływ 
podziemny obliczony metodą Killego daje 
wartości bliższe rzeczywistości niż odpływ 
wyznaczony metodą Wundta. 

Obie metody dość szybko przyjęły się 
w Polsce i obok różnych schematów ścięcia 
fali były i są u nas często stosowane. Literatu-
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