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Streszczenie. Praca dotyczy sezonowego zróżnicowania niskich odpływów na obszarze Polski . 
Analizie poddano ciągi miesięcznych minimów odpływu zanotowanych w 119 przekrojach 
wodowskazowych w okresie 1971-1990. Oceny zmian sezonowych dokonano, analizując wykonane 
w konwencji dazymetrycznej mapy niskiego odpływu j ednostkowego w poszczególnych miesiącach 
wielolecia. 

Wiadomości wstępne 

Informacje o zasobach wód powierzchniowych, w tym wód rzecznych, 
a także wiele ich charakterystyk ilościowych i jakościowych oraz ich rozkład 
w czasie i w przestrzeni, stanowią podstawę działalności wodnogospodarczej . 
Materiały takie są niezbędne m.in. do planowania i realizacji zadań szeroko 
pojmowanej gospodarki wodnej oraz przy powstawaniu różnego rodzaju opra
cowań i projektów wodnych, hydrotechnicznych, komunikacyjnych, przemy
słowych oraz komunalnych. Trudno też sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące 
systemy wodno-gospodarcze, a także racjonalnie użytkowane urządzenia i in
stalacje, bez znajomości parametrów hydrologicznych rzek. 

Wśród przepływów (odpływów) charakterystycznych ogromną rolę odgry
wają przepływy minimalne. Wiedza o nich, znajomość ich zmienności czasowej , 
periodyczności oraz zróżnicowania przestrzennego jest bardzo ważną przesłan
ką, pozwalającą na racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i to zarówno 
w skali lokalnej , jak i krajowej . Wiadomo jednak, że znajomość ich właściwości 
czasowych i przestrzennych nie dość, że jest niepełna (np. geneza niżówek, geo
graficzny rozkład niedoboru odpływu), dodatkowo musi być ciągle weryfikowa
na, z uwagi na coraz wyraźniej dostrzegane zmiany klimatu, ingerencję człowie
ka w środowisko i rozwój gospodarczy. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 

odpływy minimalne (roczne, miesięczne itp.) są wartościami miarodajnymi. Na 
ich podstawie ustala się wiele parametrów i charakterystyk, służących gospodar
ce (parametry żeglugowe rzek, przepływy nienaruszalne, przepływy dyspozy
cyjne, itd.). Wiedza o nich i ich zmienności, w odniesieniu do możliwie dużej 
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liczby rzek i przekrojów hydrometrycznych, jest więc ważna z punktu widzenia 
szeroko pojmowanej gospodarki wodnej . 

Materiał badawczy 

Badania nad regionalnym i sezonowym zróżnicowaniem odpływów niskich 
w Polsce oparto na charakterystykach przepływów zanotowanych na l 19 wodo
wskazach, zamykających zlewnie autochtoniczne. Powierzchnie uwzględnio
nych w badaniach zlewni zawierają się w przedziale od l 04 do 1534 km2

, 

a średnia dla próbki wynosi ok. 500 km2
. Wszystkie zlewnie są zatem obiektami 

małymi i średnimi . Dzięki temu, na ich obszarach, można spodziewać się 

względnie jednorodnych (w tej skali badań) warunków fizycznogeograficznych . 
Łączna powierzchnia zlewni, uwzględnionych w badaniach, stanowi ok. 

19% obszaru Polski. Z punktu widzenia kryterium oceny wielkości dobranej 
próbki losowej z ufnością 95% świadczy to o tym, że jest ona wystarczająco du
ża, aby analizy na jej podstawie uznać za wiarygodne, a oszacowane wartości 
przeciętne za reprezentatywne [Boczarow, 1976]. 

Dane, które wykorzystano do analizy, pochodzą z okresu 1971- 1990. 
O wyborze tego 20-lecia zadecydowały głównie dwa czynniki . Po pierwsze, 
była to faza swoistego "niepokoju hydrologicznego", z pojawiającymi s ię często 
zarówno wezbraniami o rozległym zasięgu (np. lata: 1979, 1982), jak i długo
trwałymi suszarni, obejmującymi duże obszary kraju (np. 1983 , 1989). W tym 
czasie nasilił się także wpływ człowieka na procesy hydrologiczne. Nie bez zna
czenia był też fakt, że dla wybranego wielolecia powstało do tej pory stosunko
wo mało analiz, traktujących o odpływach niskich. 

Przyjęto też, iż analiza obejmie zlewnie autochtoniczne, położone w róż
nych częściach Polski. Dla wodowskazów zamykających wybrane do"rzecza, da
ne wcześniejsze są niepełne, a niekiedy także mało wiarygodne. Ograniczenie 
więc ciągów pomiarowych do lat 1971-1990, umożliwiło wybranie względnie 
dużej liczby rzek z różnych obszarów Polski. Zamknięcie serii na roku 1990 
było podyktowane tym, że w latach 90. nastąpiła znaczna redukcja liczby poste
runków w sieci obserwacyjnej IMGW. Wydłużenie okresu poza tę datę spowo
dowałoby zatem zmniejszenie liczby badanych obiektów. Poza tym, jak wyka
zują liczne badania, długie ciągi hydrometryczne charakteryzują się często 

istotnymi statystycznie zerwaniami ciągłości [Jankowski, 1987; Dynowska, 
1988; Jokiel , Juszczak, 1995; Bartnik, Jokiel , 1997]. 

Źródłem danych były, w głównej mierze, materiały publikowane [Roczniki hy
drologiczne wód powierzchniowych, 1971-1983]. Serie te uzupełniono danymi uzy
skanymi bezpośrednio z IMGW. Ciągi przepływów [m3·s-1

] przekształcono 

w odpowiadające im szeregi odpływów jednostkowych [dm3·s·t.km"2] , lepiej nadają
ce się do analiz porównawczych i zobrazowania przestrzennej zmienności zjawiska. 

Prezentowane w opracowaniu mapy powstały z zastosowaniem izorei. Po
służyły jednak tylko do wydzielenia stref o przyjętym zakresie zmienności prze
strzennej analizowanego zjawiska. Stosowanie tej metody jest w pełni uzasad-
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nione charakterem regionalnego zróżnicowania warunków fizycznogeograficz
nych Polski. Podstawą do interpolacji były geometryczne środki ciężkości po
szczególnych zlewni. Wstępną interpolację matematyczną wykonano na pod
stawie procedury krigingu, polecanej zwłaszcza w sytuacji, w której punkty 
węzłowe są nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni i cechują się dużą 
amplitudą zmian wartości. 

Wykonane w sposób "matematyczny" mapy zasięgów, w następnym etapie 
pracy zmodyfikowano, nawiązując głównie do granic regionów fizycznogeogra
ficznych oraz struktur hydrogeologicznych. Uzyskane ilustracje mają więc cha
rakter map dazymetrycznych [Robinson, Sale, Morrison, 1988]. W celu prezenta
cji sezonowej struktury odpływu niskiego na obszarze Polski, w poszczególnych 
miesiącach, na podstawie właściwych dla każdej zlewni 20-elementowych cią
gów minimalnych odpływów jednostkowych z poszczególnych miesięcy (NqXJ.x) 
okresu 1971-1990, obliczono średnie arytmetyczne. Ich rozkład przestrzenny 
przedstawiono w sekwencji map. Przeciętny minimalny odpływ jednostkowy w 
danym miesiącu można więc, z pewnym przybliżeniem, traktować jako estymator 
odpływu niskiego w Polsce. Konstruując mapy, we wszystkich przypadkach za
stosowano identyczną szerokość przedziałów, dzięki czemu są one porównywalne. 

Sezonowe zmiany odpływu niskiego 

Podstawowe cechy rozkładów i zróżnicowanie odpływów w poszczegól
nych miesiącach i sezonach wielolecia, przedstawiono i zanalizowano na pod
stawie wykresu wykonanego w konwencji box & w hisker (rys. l), a ich charak
terystyki statystyczne zamieszczono w tab. l. Na rysunku zwraca uwagę, przede 
wszystkim, gwałtowny spadek wartości środkowej (mediany) odpływu na prze
łomie półroczy zimowego i letniego (IV-V). Jego istnienie potwierdzają nie tyl
ko obliczone mediany, ale także wyraźne różnice w wieloletniej dyspersji ni
skich odpływów zimowych i letnich oraz obliczone z tych miesięcy 

współczynniki zmienności (cv)- Znacznie różnią się także "pudełka", przedsta
wiające kolejny aspekt zmienności w sezonach- zimowym i letnim. 

Półrocze zimowe charakteryzuje się w Polsce wyższym odpływem mini
malnym (ponad 4 dm3·s·' ·km-2) niż letnie. Tylko w niewielu zlewniach przecięt
ny niski odpływ jednostkowy, w tej porze roku, jest większy od granicy wyzna
czonej przez półtora odchylenia międzykwartylowego. W półroczu letnim 
środkowa (mediana) odpływów minimalnych nie przekracza 3 dm3·s·'·km-2

. Sto
sunkowo dużo jest też przypadków, kiedy SNqm są znacznie większe od przecięt
nej. Kwiecień, jest w pewnym sensie miesiącem przełomowym, ponieważ wartość 

mediany odpływu minimalnego kształtuje się na poziomie właściwym miesiącom 
zimowym. Równocześnie jednak cechuje go duża dyspersja odpływu, która z ko
lei znamionuje półrocze letnie. Ciągi odpływów minimalnych we wszystkich mie
siącach charakteryzuje asymetria dodatnia, lecz w miesiącach letnich jest ona 
szczególnie silna. Podobny podział roku hydrologicznego uzyskał E. T o m a
s z e w ski, analizując z tego samego 20-lecia odpływ gruntowy [200 l]. 
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chylenia kwartyłowe; 2 -wartości różn iące s i ę od mediany o co najmn iej l ,5 odchylenia 
kwartyłowego; 3 - mediana; 4 -50% wartości (od pierwszego do trzeciego kwarty la); 
5 -zakres zmienności elementów bez wartośc i odstających 

Tabela l 

Podstawowe charakterystyki statystyczne ciągów niskich odpływów jednostkowych (SNqm) 
w poszczególnych miesiącach i sezonach wielolecia 1971-1990 w Połsce 

Miesiące Pólrocza 

SNqm Rok 
XI XII l II III IV V VI VII VIII IX X XI-VI V-X 

Średnia 
arytmetyczna 4,16 4,50 4,38 4,42 4,77 5,39 3,92 3,45 3,16 2,99 3,06 3,44 4,60 3,34 3,97 
[dm3·s·1·km-2] 

Mediana 
3,76 4,02 3,96 4,06 4,27 4,51 3,09 2,66 2,49 2,38 2,64 3,0 1 4,14 2,70 3,52 

[dm3·s·1·km"2] 

Minimum 
1,20 1,59 1,3 1 1,63 1,72 1,50 0,75 0,55 0,54 0,62 0,61 0,73 1,60 0,65 1,13 

[dm3·s"1·km"2] 

Maks imum 
10,79 11 ,12 10,43 10,02 10,07 16,91 20,09 19,83 17,6 1 15,23 13,22 12,52 10).9 16,42 12,85 

[dm3·s·1·km-2] 

Współczynnik 
0,46 0,42 0,43 0,40 0,38 0,56 0,76 0,79 0,76 0,72 0,64 0,57 0,42 0,69 0,51 

zmienności (c.) 
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W listopadzie, średni minimalny odpływ jednostkowy w Polsce wynosi 
4, 16 dm3·s·1·km·2• Najmniejsze odpływy występują w zlewni Ochni (1 ,2 dm3·s·1·km-2

) 

- rys. l . Maksymalne średnie miesięczne minima odpływu zanotowano natomiast 
w 3 zlewniach PoJezierza Pomorskiego: Studnica- 10,79 dm3·s·1·km.2; Wieprza -
10,56 dm3·s·1·km·; Brda- 10,36 dm3·s·1·km·2• Pomimo tak znacznych różnic, poło
wa badanych zlewni charakteryzuje się, w tym miesiącu, minimalnym odpływem 
w zakresie od 3 do 5 dm3·s·1·km·2• 

Wspomniane wyżej dorzecza, cechujące się bardzo wysokimi średnimi mie
sięcznymi minimami odpływu w listopadzie, tworzą na mapie "wyspę" w środ
kowej części Pojezierza Pomorskiego - rys. 2 XI. Podwyższone odpływy niskie 
występują zresztą niemal na całym Pomorzu, a także w wysokich górach (Kar
konosze, Tatry). Z kolei najmniejsze odpływy (poniżej 2 dm3·s·1·km"2

) pojawiają 
się wtedy w rzekach Wielkopolski i Kujaw. Ogólnie, w listopadzie, odpływ niski 
wzrasta na północ i południe od nizinnych obszarów Polski środkowej. Na poje
zierzach i wyżynach Polski środkowej o tym wzroście, w dużej mierze, decydują 
czynniki pozaklimatyczne, zwłaszcza budowa geologiczna. W wysokich górach 
natomiast głównym sprawcą są wysokie opady. W obrębie południowo
wschodniej części Wyżyny Małopolskiej formuje się strefa lokalnego "mini
mum" odpływów niskich miesięcznych, spowodowana stosunkowo małą reten
cyjnością tego obszaru. 

W ciągu kilku kolejnych miesięcy rozkład odpływu minimalnego w Polsce 
nie zmienia się w istotny sposób. W grudniu sytuacja jest niemal identyczna jak 
w listopadzie (rys. 2 XII). Wzrost odpływu (SNąx11) w skali Polski jest nie
znaczny (średnia: 4,50 dm3·s·1·km"2) i uwarunkowany, w znacznej mierze, opóź
nioną reakcją zbiorników strefy aktywnej wymiany na opady jesienne, związane 
z napływem wilgotnych mas powietrza polarno-morskiego. W styczniu obraz ten 
nieco się zmienia. Strefa niskich odpływów zaczyna się rozszerzać ku wscho
dowi, obejmując jednocześnie swym zasięgiem dorzecza rzek Śląska Opolskiego 
(rys. 2 1). Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w przemarznięciu gruntu 
i występowaniu pokrywy śnieżnej , powodujących ograniczenie zasilania pozio
mów wodonośnych i powolne sczerpywanie ich zasobów. W dorzeczach cha
rakteryzujących się dotąd najwyższymi odpływami niskimi nie następują żadne 
znaczące zmiany. Stabilny jest również odpływ z wyżyn węglanowych. 

Zróżnicowanie regionalne odpływu niskiego w lutym i marcu jest podobne, 
dlatego miesiące te omówiono łącznie. W porównaniu ze styczniem, w lutym 
następuje tylj(o nieznaczny wzrost wartości przeciętnych i zmniejszenie prze
strzennego zróżnicowania odpływu minimalnego. Natomiast marzec (SNq 111) jest 
miesiącem o najbardziej wyrównanym odpływie niskim miesięcznym w wieJo
leciu. Znaczna część terenów centralnej Polski charakteryzuje się wtedy stabil
nym przestrzennie odpływem na poziomie 3-5 dm3·s·1·km·2 (rys. 2 II i IIJ). Jedy
nie w rzekach Wielkopolski , Niziny Śląskiej i północnej części Niziny 
Mazowieckiej pojawiają się względnie niskie odpływy. Zanikanie i przesuwanie 
się tej strefy z zachodu ku wschodowi jest związane z przemieszczaniem się 
"frontu" roztopów wiosennych. 
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Rys. 2. Średni niski miesięczny odpływ jednostkowy (SNqm)- 1971-1990.XI-IV 
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W późniejszym czasie, na terenach o płytkich i mało zasobnych poziomach 
wodonośnych, położonych na glinach zwałowych (obszar Wielkopolski), nastę
puje bardzo szybkie sczerpanie zasobów wód podziemnych, nagromadzonych 
w czasie roztopów. Dlatego to właśnie tu, już w kwietniu, pojawiają się stosun
kowo niskie odpływy (najmniejsze wartości ogranicza izopleta 3 dm3·s- 1·km-2) 

rys. 2 IV. W miesiącu tym, dość duże dotąd minima, na Pojezierzu Pomorskim 
zaczynają się zmniejszać . Równocześnie, zlewnie górskie wchodzą w fazę reak
cji na zasilanie roztopowe (Biały Dunajec- 16,91 dm3·s-1·km-2, Czarny Dunajec 
- 15,63 dm3·s-1·km-2

, Łomnica - 14,88 dm3·s-1·km-2, Biała Lądecka -
13,54 dm3·s-1·km-2

) . Rozkład odpływu niskiego z obszaru Polski zaczyna przy
pominać mapę ukształtowania powierzchni Polski, co z oczywistych względów 
jest związane z przestrzenną zmiennością klimatu. O dużym zróżnicowaniu od
pływu kwietniowego w Polsce świadczą względnie duże współczynniki zmien
ności (cv = 0,56), asymetrii (Ca = l ,72) i kurtozy (Ck= 3,26). Wszystkie przyto
czone tu wartości znacznie się różnią od typowych dla miesięcy półrocza 
zimowego. Stanowi to dodatkowe potwierdzenie wcześniejszej tezy, iż kwiecień 
jest miesiącem swoistego przełomu w rozkładzie sezonowym odpływów niskich. 

W maju, estymator odpływu niskiego (SNąv) ulega w Polsce znacznemu 
obniżeniu o ponad 1,4 dm3·s-1·km-2 (rys. 1). Ta tendencja spadkowa trwa aż do 
sierpnia (2,99 dm3·s-1·km-2

). Potem następuje ponowny, powolny jego wzrost aż 
do "stabilizacji zimowej". Równocześnie, w ciągu kolejnych miesięcy letnich, 
zaznacza się w skali Polski stopniowe zmniejszanie się dyspersji odpływu. Od 
maja do sierpnia bardzo liczna jest grupa zlewni, w których przeciętny odpływ 
niski jest znacznie większy od wartości wyznaczanej przez półtora odchylenia 
międzykwartylowego. W tych miesiącach maksymalne odpływy niskie pojawiają 
się głównie w zlewniach obszarów górskich (Biały Dunajec - 20,00 dm3·s-1·km-2

, 

Czarny Dunajec- 17,26 dm3·s-1·km-2, Łomnica- 15,44 dm3·s-1·km-2
). Podwyższone 

odpływy minimalne utrzymują się w tych zlewniach do sierpnia. Przyczyniają 
się do tego zarówno wzmożone opady letnie, powodujące odnawianie zbiorni
ków wód podziemnych, jak i podwyższony odpływ pochodzący z opóźnionych 
(w górnych partiach dorzeczy) roztopów. W tym czasie, w innych rejonach Pol
ski, zasilanie związane z infiltracją wód roztopowych już się zakończyło, a wiele 
zlewni z obszarów nizinnych, osiąga minima odpływu niskiego. 

Podczas gdy na przeważającej części kraju postępuje proces zmniejszania 
się odpływów niskich, na obszarach górskich ich wartości nadal wzrastają. 

W centralnej Polsce zaczyna się wówczas "rozwijać" strefa najniższych odpły
wów niskich, obejmująca prawie cały pas nizin. Maj jest zatem miesiącem, 

w którym odpływy te wykazują ogromne zróżnicowanie przestrzenne i obejmują 
pełne spektrum zmienności: od poniżej l dm3·s-1·km-2 do ponad 20 dm3·s-1·km-2 

(rys. 3 V). W tym względzie podobny do majajest tylko czerwiec (rys. 3 VI). 
Kolejne 3 miesiące charakteryzują się zbliżonym rozkładem pr7estrzennym 

odpływu niskiego (rys. l). Najbardziej zróżnicowany jest w czerwcu (SNąv1) -

cv= 0,79. Maksima osiąga wtedy kilka ważnych charakterystyk statystycznych. 
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Rys. 3. 
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Poza znaczną asymetrią prawostronną (cA = 3,07), rozkład odpływów niskich 
charakteryzuje się w czerwcu także silną wysmukłością (cK = 13,24). Podobnie 
jak w maju, najbardziej od przeciętnej odbiegają odpływy niskie z obszarów gór
skich. W ciągu kolejnych kilku miesięcy jest zauważalny stopniowy zanik tej 
różnicy. Spośród wszystkich obiektów, minimalne SNąv1.vm pojawiają się najczę
ściej w zlewni Ochni, a absolutnie najmniejsze odpływy niskie zanotowano tam 
w sierpniu (0,54 dm3·s·1·km-2). W tym miesiącu najniższe odpływy występują 
zarówno w rzekach odwadniających obszary Nizin Środkowopolskich, jak i na 
znacznej części Pojezierza Mazurskiego (rys. 3 VI, VII, VIII). Odpływ niski 
zmniejsza się również w rzekach Wielkopolski oraz północnego Mazowsza, 
a także w południowo-wschodniej części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. 
W ciągu kilku kolejnych miesięcy strefy te stopniowo się pogłębiają. Warto tu 
dostrzec, że praktycznie przez cały rok, w obrębie Roztocza notuje się zwięk
szone wartości odpływów niskich . W decydującym stopniu wpływa na to obec
ność licznych i zasobnych w wodę poziomów wodonośnych w obrębie skał wę
glanowych. 

W ciągu pozostałych miesięcy półrocza ciepłego (wrzesień - SNą1x, paź
dziernik- SNąx) es~mator odpływu niskiego w Polsce nieznacznie wzrasta do 
ponad 3 dm3·s·1·km· (rys. 3 IX i X) . Wzrost ten nie obejmuje jednak zlewni 
obszarów górskich, co jest związane nie tylko z dalszym sczerpywaniem na
gromadzonych wcześniej rezerw, lecz przede wszystkim z obniżeniem sum 
opadów atmosferycznych (Biały Dunajec - 13 ,22 dm3·s·1·km-2

). Wyraźnie 
zwiększa się odpływ niski w dorzeczach pojezierzy i pobrzeży . Proces ten jest 
- najprawdopodobniej -wynikiem podwyższonych opadów jesiennych i wzro
stu infiltracji efektywnej. W zlewniach położonych w centrum kraju w dal
szym ciągu zachodzi powolne wyczerpywanie się rezerw strefy aktywnej wy
miany. 

W październiku, minimalne odpływy w rzekach Wielkopolski zaczynają ro
snąć, a zasięg rozbudowanej dotąd strefy najmniejszych odpływów kurczy się . 

Równocześnie następuje rozszerzenie strefy odpływów przeciętnych, a liczba 
wartości odstających oraz bezwzględne maksimum (Biały Dunajec -
12,52 dm3·s·1·km-2) ulegają zmniejszeniu. W związku z tym, rozkład odpływu 
staje się bardziej wyrównany (cK = 5,02)- rys. l. Strefa względnie niskich od
pływów(< 2 dm3·s·1·km-2) także się kurczy - rys. 3 X. Jednocześnie zmniejsza 
się zasięg występowania odpływów najniższych (Mogilnica- 0,73 dm3·s·1·km-2, 

Ochnia- 0,75 dm3·s·1·km-2
) . Październik jest zatem miesiącem wyrównanych 

odpływów niskich w skali Polski. 
Ogólnie można zauważyć, że w miesiącach półrocza letniego, w przeważa

jącej części kraju (poza obszarami górskimi), odpływ niski stabilizuje się. Do
chodzi do stopniowego zaniku kontrastów. Zasadniczą rolę w procesie tego wy
równywania spełnia oczywiście ewapotranspiracja, rozłożona bardzo równo
miernie na terenie całej Polski. 

Przeciętne wartości estymatoraodpływu niskiego są w półroczu chłodnym 
zdecydowanie większe niż w ciepłym (odpowiednio: 4,6 i 3,34 dm3·s·1·km-2

)-
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rys. l . Decydują o tym znacznie wyższe odpływy niskie we wszystkich miesią
cach półrocza zimowego. Podobny jest natomiast, w obu półroczach, rozstęp 

międzykwartylowy. Świadczy to o równomiernym rozłożeniu różnic w całej ba
danej próbce zlewni. W ciepłej połowie roku, wyraźnie odstają od innych dwie 
zlewnie: Biały Dunajec (16,42 dm3·s·1·km-2

) oraz Czarny Dunajec 
(12,18 dm3·s·1·km-2

). W półroczu zimowym maksimum odpływu SNqm zanoto
wano w dorzeczu Łomnicy (10,29 dm3·s·1·km"2) , a minimum letnie jest zdecy
dowanie niższe niż zimowe i wynosi 0,65 dm3·s·1·km-2 (Ochnia). Jednocześnie, 
wskaźnik kurtozy obliczony dla półrocza ciepłego (cK = 9,99) jest dziesięcio
krotnie większy od obliczonego dla chłodnej połowy roku. Wpływa na to duża 
liczba zlewni, których letni odpływ niski znacznie odbiega od przeciętnej. 

Najmniejsze odpływy niskie pojawiają się w czerwcu (rys. l). W kolejnych 
miesiącach, aż do grudnia następuje ich powolny wzrost. Proces ten jest wyni
kiem zimowej zmiany relacji między opadami, ewapotranspiracją i infiltracją 
efektywną. W styczniu następuje ponowny, krótkotrwały spadek minimum od
pływu niskiego, wynikający z przemarznięcia wierzchniej warstwy gruntu, a tym 
samym, z odcięcia od zasilania opadowego, poziomów drenowanych przez rze
ki . Dalszy wzrost minimów odpływu niskiego rozpoczyna się w lutym, by już 
w marcu osiągnąć maksimum (1 ,72 dm3·s-1·km-2) . Czynnikiem sprawczym są tu 
oczywiście roztopy, występujące wtedy na większości obszaru Połski. Wody po
chodzące z tajania pokrywy śnieżnej infiltrują, wpływając na wzrost odpływu 
podziemnego. Jednakże lokalnie, w miejscach głębszego przemarznięcia gleby, 
mogą spływać bezpośrednio do cieków, tworząc szybkie formy odpływu. 

W kolejnych miesiącach następuje stopniowe sczerpywanie zasobów zgroma
dzonych w zbiornikach wód podziemnych, co wpływa na zmniejszenie odpły
wów niskich. 

Przestrzenne rozmieszczenie średnich niskich odpływów jednostkowych 
w Polsce przedstawiono na rys. 4. W całym półroczu chłodnym układ stref o po
dobnych wartościach średniego odpływu niskiego wykazuje znaczne podobień
stwo do układu grudniowego (por. rys. 2 XII). Z kolei rozkład przestrzenny śred
niego odpływu niskiego w półroczu ciepłym w dużej mierze przypomina sytuację 
z czerwca i lipca (por. rys. 3 VI i VII). Potwierdza to tezę, że w ciepłym półroczu 
o wielkości odpływu niskiego decyduje wysokość opadów i ewapotranspiacji, co 
wpływa na wielkość infiltracji efektywnej i odpływ podziemny. Równocześnie 
należy zwrócić uwagę na korelację, jaka zachodzi między tym obrazem a rozkła
dem opadów w półroczu letnim [Sadowski, Kuźmińska, 1986]. Powyższe tezy 
znajdują też potwierdzenie: w odniesieniu do współczynnika odpływu całkowite
go - w pracy I. Dyn o w ski ej [ 1972], a- w stosunku do średniego letniego od
pływu gruntowego - w pracy E. T o m a s z e w s k i e g o [200 l]. 

Średni niski miesięczny odpływ jednostkowy z terytorium Polski v< całym 20-
leciu 1971-1990 (SNqm) wynosi 3,97 dm3·s·1·km-2

, a rozkład przeciętnych we 
wszystkich badanych zlewniach cechuje niewielka asymetria dodatnia- c A = l , 71 
(rys. l). Ekstremalne średnie odpływy niskie wynoszą: l , 13 dm3·s·1·km-2 (Ochnia) 
i 12,85 dm3·s·1·km"2 (Biały Dunajec). Układ przestrzenny estymatoraodpływu nis-
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Rys. 4. Średni niski miesięczny odpływ jednostkowy w półroczach i roku (SNqm)- w wieloleciu 
1971-1990 
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kiego w Polsce cechuje się występowaniem kilku wyraźnych stref. Najmniejsze 
odpływy, z przedziału 1-3 dm3·s·1·km-2

, charakteryzują zlewnie należące do pasa 
nizin środkowopolskich. Wartości mniejsze od 2 dm3·s-1·km-2 pojawiają się 
w zlewniach środkowej Wielkopolski, Dolnego Śląska, północnej części Ma
zowsza oraz południowo-wschodniego skłonu Gór Świętokrzyskich i części Ko
tliny Sandomierskiej . Na większości obszarów pojeziernych i wyżynnych 
(z wyjątkiem Pojezierza Olsztyńskiego i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej), 
odpływy niskie są wyższe od 3 dm3·s-1·km-2

• Lokalnie, na Pojezierzu Pomor
skim, osiągają wartości z przedziału od 7 do l O dm3·s- 1·km-2

• Największe SNqm 
występują zaś w górach, gdzie ich rozmieszczenie wykazuje silny związek 
z orografią. Strefa podwyższonych odpływów niskich zarysowuje się też na Po
jezierzu Mazurskim, w okolicach Garbu Lubawskiego. 

Przedstawiony wyżej porządek przestrzenny jest w dużej mierze zbliżo
ny do rozmieszczenia średniego odpływu podziemnego [Orsztynowicz, 1973 , 
1986; Paszczyk, 1975; Gutry-Korycka, 1978; Jokiel , 1994; Bartnik, Jokiel , 
2000; To·maszewski , 2001]. Pojawiające się różnice dotyczą głównie warto
ści bezwzględnych, a ich przyczyna tkwi w odmienności stosowanych metod 
oraz w doborze wielkości badanej próbki zlewni. W pewnym zakresie wpły
wa na to także metoda interpolacji i interpretacji kartograficznej uzyskanych 
wyników. 

Najnowsze, spośród cytowanych wyżej opracowań, dotyczy tego samego 20-
letniego okresu obserwacyjnego [Tomaszewski, 2001]. Autor, badając odpływ 
podziemny w Polsce, uzyskał podobną do prezentowanej w tym opracowaniu, 
dysproporcję odpływu w obu półroczach, choć nie okazał jej większego zaintere
sowania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż minimum odpływu gruntowego 
pojawia się o 2 miesiące wcześniej niż minimum odpływu rzecznego. 

Podsumowanie 

Analiza zmienności sezonowej odpływów niskich w Polsce pozwala na 
sformułowanie kilku głównych wniosków o charakterze ogólnym: 
l . Rozkład zmian odpływu niskiego, w poszczególnych miesiącach, ma w Pol

sce charakter strefowy. Przez cały rok, podwyższony w stosunku do średniej 
krajowej , odpływ niski występuje na Pojezierzu Pomorskim oraz w górach 
(Sudety i Karpaty). W środkowej Polsce rozwijają się, w miesiącach letnich, 
strefy obniżonych odpływów niskich. Ekstremalnie niskie odpływy pojawiają 
się wtedy w zlewniach Wielkopolski i Mazowsza. W okresie późno zimo
wym i wiosennym, stopniowo, od zachodu, strefy te wypełniają się 

i zanikają. 
2. Analiza wykazała wyraźną dysproporcję między odpływem niskim w miesią

cach półrocza chłodnego i ciepłego. Największe Nqm w Polsce pojawiają się 
w półroczu zimowym, najczęściej w kwietniu. Rozkład zmian odpływu ni
skiego w półroczu chłodnym jest zbliżony do układu grudniowego, a w cie
płej połowie roku nawiązuje do sytuacji panującej w czerwcu i lipcu. Prze-

70 



ciętny średni niski odpływ jednostkowy w Polsce, w okresie 1971-1990, wy
nosił 3,97 dm3 ·sLkm2

• 

3. Obraz przestrzennej zmienności Nqm, jest w pierwszej kolejności wynikiem 
oddziaływania warunków hydrogeologicznych, decydujących o zasobności 
zbiorników wód podziemnych, a czynniki klimatyczne stanowią w tym przy
padku tło . 

Przedstawione wyniki analizy sezonowości odpływu niskiego w Polsce wno
szą kilka nowych informacji o jego strukturze przestrzennej. Mogą być przydatne 
w ocenie kierunków i charakteru potencjalnych przemian reżimu odpływu rzek 
Polski, w odniesieniu do długookresowych zmian klimatycznych, a także oceny 
wpływu gospodarczej działalności człowieka na ten reżim. 
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CE30HHbiE H3MEHEH1151 Hl13KOrO CTOKA B nOJlbWE 

PeJIOMe 

AHaJIH3Y 6bJJJH nO,llBeprH)'Tbl nocJJe,llOBaTeJlbHOCTH MeCli'IHbiX MHHHMYMOB CTOKa (Nq) 
OTMe'leHHbJX B 119 pa3pe3ax BO.llOMepHbJX nocroB B nepHO.ll 1971-1990. Bce 6acceiłHbJ liBJlliiOTCll 
MaJICHbKOrO H CpC,llHCro pa3Mepa aBTOXTOHHblMH 06bCKTaMH, 061Uall nJJOlUa,llb KOTOpblX 
COCTaBJJliCT OKOJJO 19% TeppHTOpHH noJJbWH. 
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0cHOBHbie 'łepTbl pacnpeneneHJ.UI H n wcJ>cJ>epeHUHaUllil CTOKOB B OTnenbHbie MeCl!Ubl 
H CeJOHbl MHOrOneTHll npencraBneHO H npoaHaJlH3HpOBaHO Ha OCHOBe rpacJ>HKa HJrOTOBneHHOrO Ha 
ycnOBHliX box& whisker (pHC. ) ), B TO BpeMll KaK HX CTaTHCTH'łeCKHe xapaKTepHCTHKH noMeiUeHO 
B Ta6nHUe (Ta6n. ) ). B pHCYHKe npHBneKaeT BHHMaHHe pe3KOe naneHHe cepenHHHOił BenH'łHHbl 
(MenwaHa) croKa Ha nepenoMe JHMHero H ncrHero nonyranwił (IV-V). .D.nll npeJeHTaUHH 
CeJOHHOił crpyKTypbl HHJKOrO CTOKa Ha TeppHTOpHH nonbiliH, B OTnenbHbiX MeCliUax, Ha OCHOBe 
THnH'łHbiX nJlll KaJK.llOrO 6acceiłHa, COCTOlllllHX HJ 20-H JneMeHTOB, PllllOB MHHHMaJlbHbiX Monyneił 
CTOKOB B OTnenbHbiX MeCliUax nepwona 1971-1990, Bbl'łHCneHO CpenHee apwcJ>MeTH'łeCKOe, a HX 
npocrpaHCTBeHHoe pacnpeneneHHe npencraBneHo B nocnenoBaTenbHOCTH KaPT (pwc. 2, 3 w 4) 

CpenHHił HHJKHił MeCll'łHbiił MOnynb CTOKa C TeppHTOpHH nonbiliH B Te'łeHHe BCero 
nBanuaTwncrHero nepwona 1971-1990 (SNqm), cocrasJllleT 3,97 dm3·s·1·km-2. npocrpaHcrBeHHoe 
pacnonoJKeHHe 3CTHMaTOpa HHJKOfO CTOKa B nonbille OTnH'łaeTCll HaJIH'!HeM HeCKOnbKHX 
OT'łi:TnHBbiX JOH npencrasneHHbiX Ha npwBeneHHbiX KapTax. Kpyrnbiił ron, noBbiilleHHbiił no 
OTHOilleHHIO K cpenHeMy no crpaHe, HHJKHił CTOK OTMe'łaeTCll Ha noMOpCKOM n003epbe H B ropax. 
B ueHTpaJlbHOił '!aCTH nonbiliH B neTHHe MeCl!Ubl pa3BHBaiOTCll 30Hbl nOHHlKeHHbiX HHJKHX CTOKOB. 
3KcrpeMaJlbHO HHJKHe CTOKH noliBJlliiOTCll Torna B 6acceiłHax BenHKOił nonbiliH H MaJOBHH. 
B noJnHHe nepHOnbi JHMbl H BeCHbl nocreneHHO C Janana 3TH 30Hbl nononlliiiOTCll H HC'łeJaiOT. 

l. )].wcJ>cJ>epeHUHaUHll cpenHero HH3Koro Monynll CTOKa (SNqm) BO BpeMll OTnenbHbiX MeCl!UeB 
H CelOHO B MHOrOneTHll ( 1971-1990) Cy K03cJ>cJ>wuweHT HJMeH'łHBOCTH ; ) - BenH'łHHbl 

OTnH'łaiOIUHeCll OT MenwaHbl 110 MeHbilleił Mepe Ha 3 KBapTHnbHbiX OTKnOHeHHll ; 2 -
BenH'łHHbl OTnH'ła-IOIUHeCll OT MenHaHbl no MeHbilleił Mepe Ha ) ,5 KBapTHnbHbiX OTKnOHeHHll ; 
3 - MenHaHa; 4 - 50% BenH'łHHbl (OT nepBOrO no TpeTbero KBaPTHnll) ; 5 - n wanaJOH 
HJMeH'łHBOCTH JneMeHTOB 6eJ OTCTaiOIUHX BenH'łHH 

2. CpenHHił HHJKHił MeCll'łHbiił Monynb croKa (SNqm)- 1971-1990. XI-VI 
3. CpenHHił HHJKHił MeCll'łHbiił Mony n b CTOKa (SNqm)- 1971-1990. V -X 
4. CpenHHił HHJKHił MeCll'łHbiił Monynb CTOKa B Te'łeHHe nonyranwił H rona B MHOroneTHH 

(SNqm) - 1971-1990 

Ta6nwua 

l. OcHOBHbie craTHCTH'łeCKHe xapaKTepHCTHKH nocnenoBaTenbHOcreił HHJKHX Monyneił croKa 
(SNqm) B OTnenbHbiX MeCl!Uax H CeJOHax MHOrOneTllil 1971-1990 B nonbille 

SEASONAL CHANGES OF LOW OUTFLOW IN POLAND 

Seriesof monthly minimum o f outflow (N q) registered at 119 water gauges during 1971-1990 
were analyzed in this paper. Ali basins are smali and medium autochthonous objecis with the area of 
about 19 %o f entire territary o f Poland. 

Basic characteristics of distributions and variabiliły of outflows in separate months and sea
sons are presented and analyzed using box and w hisker chart (Fig. l). Their static characteristics 
are presented in (Tab. l). In this picture, steep decrease of median can be seen for the period o f 
April - May. Arithmetic means, calculated and presented in maps (Fig. 2, 3 and 4) show seasonal 
structure of low outflow for Poland during separate months. These means were calculated using 
twenty-element series o f outflows for separate months o f 1971-1990. 

Monthly mean low outflow from Poland during 1971-1990 (SNqm) is equal to 
3,97 dm3·s·'·km-2

. Spatial distribulion of an estimator of low outflow is described with some 
clearly build zones in Poland. Over an entire year low outflow in Pommerania and in moun
tains. In middle Poland, especially in summer there are zones of lowered outflows. Extremely 
low outflows can be found there in Wielkopolska and Mazowsze regions. During late winter 
and in spring these areas gradually decline. 
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Figures 

l . Variability of monthly mean low outflow (SNq 111) in separate months and seasons during 

1971-1990 
cv- variabi li ty coefficient; l - values differ from median by at least 3 quarti!e deviations; 2 -

values differ from median by at least 1.5 quartile deviations; 3 - median ; 4 - 50 % of values 
(from first to third quartile); 5- range o f variabili ty o f elements. 

2. Monthly mean low outnaw (SNqm)- 1971-1 990. XI-VI 
3. Monthly mean lo w outtlow (SNqm)- 1971-1990. V -X 
4. Monthly mean low outtlow in half-year and year during 1971-1990 (SNqm) 

Table 

l . Basic statistical characteristics o f series of low vuttlows (SNqm) in separate months and se
asons during 1971-1990 in Poland 
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