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NIEKTÓRE PROBLEMY ZMIAN I ZMIENNOŚCI ROCZNEGO HYDRO
GRAMU PRZEPŁ YWU RZECZNEGO NA PODST A WIE PILICY 

W PRZEDBORZU* 

Streszczenie. Opracowanie jest próbą wieloaspektowej, statystycmej analizy wieloletniego hydro
gramu codziennych przepływów Pilicy w przekroju Przedbórz, w latach 1961-1990 oraz zaprezento
wania jego kilku charakterystyk użytecmych w analizach hydrologiemych i to nie tylko w ocenach 
zmienności dobowej, sezonowej, czy \\:ieloletniej, ale także w identyfikacji występujących, w róż
nych skalach czasowych, prawidłowości, anomalii i tendencji. Pracę tę można również potraktować 
jako przykład, w miarę pełnej, statystycmej analizy wieloletniej serii danych hydrologicmych, poka
zującej wiele różnych sposobów, aspektów i kierunków wnioskowania. Należy podkreślić, iż badany 
szereg czasowy przepływu jest tylko przykładem jednej z możliwych realizacji tego procesu i jest tu 
jedynie swoistym pretekstem do prezentacji kilku zagadnień metodycmych. 

Uwagi wstępne 

Hydrogram jest to wykres obrazujący zmienność w czasie: przepływów, 
stanów wody, a czasem i innych charakterystyk związanych z ruchem wody. 
W polskiej literaturze hydrologicznej termin ten jest odnoszony jednak zwykle 
do przepływów wody w rzece [Międzynarodowy ... , 2001]. Codzienny hydrogram 
pr.zepływu rzeki jest więc graficznym odzwierciedleniem dynamiki tegoż zjawi
ska, a z punktu widzenia genetycznego, wypadkową krótkookresowych zmian 
jakościowych i ilościowych, zachodzących w wektorze procesów hydrologicznych 
determinujących jej zasilanie. Jego forma zależy więc nie tylko od aktualnej inten
sywności i sposobu alimentacji koryt systemu rzecznego wodami pochodzącymi 
z różnych form odpływu organizujących się w zlewni, ale także od stanu, w jakim 
w danej chwili znajduje się sama zlewnia orazjej sieć hydrograficzna. Rozpozna
nie i ocena kształtu hydrogramu przepływu rzeki stanowi nieocenioną informację 
w procesie identyfikacji ustroju rzecznego, składowych odpływu, a także jest jed
nym z ważniejszych etapów w procedurach modelowania różnych procesów 
hydrologicznych, w tym samego przepływu. Można zauważyć, że jednym 
z ważniejszych zadań, jakie musi spełnić większość modeli hydroiogicznych, 
jest jak najwierniejsze oddanie kształtu całego hydrogramu lub jego poszczegól
nych elementów. 
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Przepływy rzeczne, w zależności od potrzeb. i skali analiz, albo traktuje się 

jako zjawisko losowe, podkreślając, że są one przecież silnie uzależnione od opa

du atmosferycznego, którego lo~owość nie budzi w zasadzie wątpliwości , albo 

kontestuje się tę losowość, zwracając uwagę na istotną rolę, jaką w kształtowaniu 

chwilowych przepływów odgrywa, szeroko pojmowana, retencja zlewni. Wiado

mo także, iż w zależności od charakteru zlewni, jej retencyjności i sposobu ali

mentacji, przepływy dobowe charakteryzują się słabszą lub s ilniejszą autokorela

cją; przy czym, im większa retencyjność zlewni, tym bezwładność w wektorze 

przepływów dobowych jest większa. Także w zlewniach o dużej liczbie jezior 

przepływowych lub o dużym udziale odpływu podziemnego, inercja przepływów 

dobowych jest znacząca i trudno je wówczas traktować jak zjawisko losowe. 

Hydrogram przepływu rzeki dość rzadko bywa analizowany w si\.ali wieJole

cia i rozpatrywany w ujęciu całościowym (zmiany i zmienność przepływów do

bowych). Tego rodzaju badania są dokonywane niemal wyłącznie przy okazji 

identyfikacji różnych składowych odpływu oraz w ocenach charakteru wezbrań i 

niżówek, jak również we wstępnych procedurach ich modelowania. Analizy takie 

są wykonywane także w ramach tzw. hydrologii stochastycznej, a w szczególności 

przy okazji budowania modeli procesu przepływów dobowych [Svanidze G. G., 

1968; Weiss G., 1977; Mitosek H. T., 1984], ocenach jednorodności i sezonowo

ści zjawiska odpływu [Węglarczyk S., 1998), czy też w ramach badań stocha

stycznej natury procesu odpływu [Yevjevich V. M., 1972; Mitosek H. T., 2000). 

· W praktyce hydrologicznej stosuje się natomiast zwykle, wybrane z hy

drogramu, bądź obliczone na jego podstawie, przepływy (odpływy) charakte

rystyczne, miarodajne, kontrolne i konwencjonalne. Zbiór tych charakterystyk 

jest ogromny, a ich przegląd zawiera większość podręczników z hydrologii 

[Dębski K., 1970; Lambor J., 1971 ; Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994; 

Byczkowski A., 1996]. Zmienne te, a także ich pochodne lub kombinacje, są 

obecnie podstawą nie tylko analiz i projektów inżynierskich, ale również sta

nowią swego rodzaju "kanon" niezbędny w rozwiązywaniu różnych nauko

wych i inżynierskich problemów hydrologicznych. Warto jednak podkreślić, iż 

przy takim podejściu tracimy wiele informacji zawartych w formie jaką przy

biera hydrogram, jak też zaciera się wiele prawidłowości w odniesieniu do 

różnych aspektów jego czasowej dyspersji, w tym jej zmian i zmienności. 

Opracowanie jest próbą wieloaspektowej, statystycznej analizy wielolet

niego hydrogramu codziennych przepływów całkowitych Pilicy w Przedborzu 

w latach 1961-1990 i zaprezentowania kilku jego charakterystyk użytecznych 

w analizach hydrologicznych i to nie tylko w ocenach zmiennoś.;:i dobowej, 

sezonowej i wieloletniej, ale także do identyfikacji występujących w różnych 

skalach czasowych, prawidłowości, anomalii i tendencji. Weąługoceny Auto

rów, przedstawiona analiza może mieć także pewien walor metodyczny. Moż

na ją bowiem potraktować jako przykład, w miarę pełnej, statystycznej analizy 

serii danych hydrologicznych, przy równoczesnym wskazaniu różnych możli

wości i kierunków wnioskowania. Warto tu podkreślić, że badany szereg sta

nowi tylko przykład jednej z możliwych realizacji procesu przepływu. Wyni-
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kiem badań będzie również kilka, różnego rodŻaju średnich i ekstremalnych 
dobowych hydrogramów przepływu Pilicy, w tym hydrogramy przepływów 
dobowych o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia. Analizie zostaną 
poddane także różne aspekty dyspersji przepływów dobowych w wieJoleciu 
oraz zagadnienia wieloletnich zmian w ich sezonowym rytmie. 

Materiałem liczbowym będzie, zanotowany w badanym okresie, zbiór 
przepływów dobowych (QJi) · Ma on postać macierzy o wymiarach 30x365: 

Ql,l Ql,2 QI,365 

Q2,1 Q22 Q2,365 
(l) 

Q30,365 

Ze względów metodycznych z serii tej usunięto dane z 29 lutego każdego z lat 
przestępnych. Zabieg ten wywołał pewne niedogodności merytoryczne, ale był ko
nieczny z uwagi na specyfikę i wymagania stosowanych procedur statystycznych. 

Według Autorów uwzględnione w opracowaniu wielolecie, zarówno w aspek
cie długości, jak i charakteru, zapewnia dużą wiarygodność i reprezentatywność 
wyników oraz wniosków metodycznych. Warto przypomnieć, że serie 30-letnie 
i dłuższe są dość powszechnie akceptowane jako materiał wystarczający do pro
wadzenia tego rodzaju badań [Kaczmarek Z., 1970; Ozga-Zielińska M., Brzeziń
ski J., 1994; Ward R. C., 2000]. Równocześnie są one na tyle "krótkie", aby nie 
pojawiały się wątpliwości w kwestii antropogenicznie uwarunkowanej niejedno
rodności np. statystycznej [Mitosek H. T., 1984; Ozga-Zielińska M. i in. , 2003]. 
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że większość prezentowanych niżej uwag 
merytorycznych na temat wielkości obliczonych statystyk, ich rozkładów, auto
korelacji, trendów itd., należy traktować ostrożnie i odnosić wyłącznie do bada
nej rzeki i analizowanego 30-lecia. 

Roczny hydrogram przepływu 

Zaprezentowane na rys. l hydrogramy przedstawiają, uśredniony dla wielole
cia 1961-1990, roczny rozkład przepływów dobowych Pilicy w Przedborzu (SQ;) 
oraz wybrane z tego okresu ekstrema z poszczególnych dni (minima- NQ; i mak
sima - WQ;). Przedstawiony diagram zawiera także, obliczone dla każdego dnia 
w roku i wyrażone w procentach, współczynniki zmienności jednoimiennych 
przepływów dobowych w danym 30-leciu (CV;). Obliczenia oparto na formułach: 

l 30 
SQ; = 30 L: QJi (2) 

;=l 

oraz 
l 

l 00 ( l 30 2 2 )2 
CV; = SQ;. 30 J~PJi -SQJi (3) 

gdzie i= l, 2, ... , 365 dni. 
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Z przeciętnego rocznego hydrogramu wynika, że średni~ wieloletnie prze

pływy dobowe większe od 20 m3·s·1
, są charakterystyczne dla okresu rozpoczy

nającego się w lutym i trwającego do połowy' kwietnia. Krótkie fazy podwyż

szonych przepływów średnich pojawiają się także na początku czerwca i zda

rzają się do końca sierpnia z tym, że rzędne SQ; dochodzą wówczas zaledwie do 

15 m3·s·1
• Ta część półrocza ciepłego bardzo wyraźnie zaznacza się natomiast 

w przypadku przepływów maksymalnych (WQ;) . Trzy kulminacje hydrogramu 

maksimów dobowych (z pierwszej połowy czerwca, a także z przełomó~: lipca 

i sierpnia oraz sierpnia i września) są oczywiście echem wysokich, letnich wez

brań opadowych z lat 1962, 1966 i 1972. Warto jednak zauważyć, że widoczne 

na diagramie fazy podwyższonych przepływów nie są wynikiem pojedynczych 

wezbrań, ale kilku epizodów wezbraniowych, które pojawiały się w danym 

okresie w różnych latach. Równocześnie, kulminacyjne przepływy w tych 

3 okresach są wyraźnie wyższe od maksimów notowanych w sezonie wiosen

nym (rzędne przekraczają nawet 140 m3·s-1
). Także wieloletnia dyspersja prze

pływów średnich półrocza ciepłego jest większa od typowej w okresie chłod

nym. W obrębie wspomnianych 3 letnich okresów wezbraniowych współczyn

niki zmienności są dużo większe (często przekraczają nawet l 00%) od obliczo

nych dla późno-zimowej i wczesno-wiosennej fazy wysokich przepływów. 

Kolejną cechą charakterystyczną Pilicy w Przedborzu są mało zmienne 

sezonowo przepływy niskie (NQ;) . Długotrwałe fazy przepływów niskich, tyl

ko sporadycznie przerywane epizodami wezbraniowymi, są charakterystyczne 

dla przełomów: kwietnia i maja oraz czerwca i lipca, a także dla dość długiego 

okresu trwającego od początku września do połowy października. Warto przy 

tym podkreślić, że zmienność wieloletnia przepływów w poszczególnych 

dniach omawianych okresów nie jest większa od 60%, a często spada nawet 

poniżej 40% - rys. l. 
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Przeciętne hydrogramy przepływów średnich i ekstremalnych Pilicy w Przedborzu (lata 

1961-1990); Qmaks -maksima przepływów dla jednoimiennych dni z wieiolecia, Q min -

minima przepływów dla jednoimiennych dni z wielolecia, Q;, - średnie przepływy 

z jednoimiennych dni z wielolecia, Cv- współczynniki zmienności przepływów dla jed

noimiennych dni wielolecia. 
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Rys. 2. Standaryzowane odchylenia przepływów średnich i ekstremalnych Pilicy w Przedborzu 
od średnich z wielolecia 1961-1990; Qsmaks- odchylenia maksimów dlajednoimiennych 
dn i z wielolecia, Qsmin -odchylenia minimów dla jednoimiennych dni z wielolecia, Qs;, 
-odchylenia średnich dlajednoimiennych dni z wielolecia. 

Wspomniane prawidłowości są równie wyraźnie widoczne na rys. 2. Dia
gram ten przedstawia roczny przebieg standaryzowanych wg formuły (4) jed
noimiennych przepływów charakterystycznych Pilicy w Przedborzu (średnich, 
maksymalnych i minimalnych), umieszczony w podziałce wielokrotności odpo
wiednich odchyleń standardowych- dS. 

SQ; -SSQ . 
Qs; = , 1 =l, 2, ... , 365 s (4) 

gdzie Qs; - średni przepływ standaryzowany dla i-tego dnia roku, SQ; - średni 
przepływ z wieJolecia w i-tym dniu roku, SSQ - średni przepływ z wielolecia, 
S- odchylenie standardowe z wielolecia. 

Łatwo na nim dostrzeżemy, że przepływy średnie wyższe od normy wielolet
niej (SSQ) pojawiają się ok. 12 grudnia i trwają niemal nieprzerwanie do l O maja. 
Krótka faza wartości mniejszych od normy wieloletniej pojawia się jedynie mię
dzy l O i 20 stycznia. Począwszy od pierwszej dekady marca, aż do pierwszej de
kady kwietnia, przepływy dobowe są zwykle większe od SSQ o więcej niż dwa 
odchylenia standardowe, a na przełomie marca i kwietnia nawet o trzy. Po 10 maja 
dobowe średnie wieloletnie są przeważnie niższe od przeciętnej z wielolecia. 
Na rys. 2 po raz wtóry zwracają uwagę przełomy: lipca i sierpnia oraz sierpnia 
i września. Przepływy średnie są wówczas dość wysokie, przy czym pojawiać 
się w tych dniach mogą zarówno bardzo duże wezbrania (wysokie WQ;), jak 
i głębokie niżówki (niskie NQ;). Bardzo niskie przepływy minimalne są charakte
rystyczne także dla, wspomnianej wcześniej, drugiej dekady stycznia. 

:Relatywnie wysokie przepływy minimalne (NQ;) występują w kwietniu 
iwpierwszej dekadzie maja. Towarzyszą im przy tym przepływy maksymalne 
znacznie niższe od przeciętnej z wieJolecia (SWQ;). Kolejna faza podwyższo
nych ·minimów rozpoczyna się w październiku i trwa niemal do połowy grudnia. 
Tu również maksima są relatywnie niskie - rys. 2. Wymienione wyżej dwa 
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okresy charakteryzują się więc stosunkowo dużym udziałem trwałego zasilania, 
przy czym w pierwszym z nich odpływają głównie wody podziemne (strefy 
saturacji) związane z wios,enną infiltracją• roztopową, a w drugim, względną 
stabilność przepływu przypisać należy dużemu zasilaniu rzek wodami ze strefy 
aeracji (wody glebowe, podpowierzchniowe). Ich względne nadwyżki powstają 
jesienią i wczesną zimą w efekcie małej ewapotranspiracji, nawet przy dość 
przeciętnym zasilaniu opadowym. 

Rozkład częstości przepływów średnich dobowych SQ; w przedziałach 
o szerokości l m3·s·1 jest prawostronnie skośny- rys. 3. Empiryczne prawdopo" 
dobieństwo pojawiania się przepływów z przedziału dominanty (15- 16 m3·s-1) 

przekracza tu l 5%. Niemal równie często występują przepływy SQ; z przedzia~ 
łów : 14-15 i 16-17 m3·s·1

. Warto podkreślić, że roczny histogram średnich prze
pływów dobowych z wieJolecia nie jest "gładki" i sugeruje istnienie co najmniej 
jednej dodatkowej mody (przedział 12- 13 m3·s-1

). Problem wieJomodalności 
w różnych szeregach przepływu jest sam w sobie zagadnieniem bardzo intere
sującym i to zarówno w aspekcie genetycznym (związki z formami odpływu), 
jak i praktycznym - metodyka aproksymacji empirycznych funkcji rozkładów 
częstości i estymacji przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przekrocze
nia, czy nieosiągnięcia. Na przeciętnym hydrogramie rocznym przepływy wyż
sze od 21 m3·s·1 pojawiają się z prawdopodobieństwem ok. 12%, natomiast niż
sze od II m3·s·1

, zdarzają się znacznie rzadziej - 5%. 
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Rys. 3. Histogram częstości i krzywe częstotliwości średnich z wielolecia przepływów dobo
wych Pilicy w Przedborzu (przekroczenia i nieosiągnięcia) 

Warto również zwrócić uwagę na różnice w kształcie histogramów częstości 
wykonanych dla standaryzowanych przepływów: maksymalnych, średnich z wie
lolecia i minimalnych - rys. 4. W odniesieniu do wszystkich trzech dobowych 
przepływów charakterystycznych, moda znajduje się w przedziale (-1-0), 
a więc wszystkie rozkłady są prawostronnie skośne. Różni je jednak wyraźnie 
poziom kurtozy; najbardziej wysmukły jest rozkład standaryzowanych maksi
mów, najmniej - rozkład minimów. W ciągu roku, wysokie minima przepływu 
( dS> l) zdarzają się prawie dwukrotnie częściej niż wysokie maksima, choć dla 
tych ostatnich charakterystyczne są anomalie o dS > 4. 
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Rys. 4. Częstości standaryzowanych przepływów średnich i ekstremalnych Pilicy w Przedborzu 
w przedziałach wielokrotności ich odchyleń standardowych; dQm•k• - częstości standa
ryzowanych przepływów maksymalnych, dQmin - częstości standaryzowanych przepły
wów minimalnych, dQ;, - częstości standaryzowanych przepływów średr.ich, dS- wie
lokrotność odchylenia standardowego 

Dla poszczególnych dni w roku zbadano również poziom autokorelacji oraz 
siłę, kierunek i istotność trendów wieloletnich. Współczynniki autokorelacji (dla 
przesunięcia k = l) zawierają się w granicach od -0,3 do 0,45- rys. 5. Za staty
stycznie istotne (a = 0,05) można uznać tylko te, których wartość przekracza 
10,41, a więc pojedyncze przypadki ze stycznia, lutego, marca i kwietnia. Warto 
też dostrzec, że większość współczynników Ra; jest dodatnia, a wartości ujemne 
pojawiają się głównie w marcu i w sierpniu. Analiza wskazuje więc, iż znako
mita większość spośród 365 badanych szeregów jednoimiennych przepływów 
dobowych z punktu widzenia poziomu iner~ji spełnia postulat niezależności. 
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Rys. 5. Współczynniki autokorelacji (k = l) jednoimiennych przepływów dobowych Pilicy 

w Prżedborzu w wieloleciu 1961-1990 

Podobny obraz wyłania się z analizy współczynników kierunkowych linio
wych funkcji regresji (trendów) obliczonych dla ww. serii 30-letnich przepły
wów dobowych- rys. 6. Ogromna ich większość jest ujemna, ale nieistotna 
statystycznie. Warto jednak dostrzec, że najgłębsze spadki dotknęły porę wio
Sennych roztopów oraz okresy wezbrań letnich (przełomy: czerwca i lipca oraz 
lipca i sierpnia). Jest to oczywiście wynikiem relatywnego zmniejszania się 
kulminacji tych wezbrań w latach 80. 
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Rys. 6. Współczynniki regresji równań trendów jednoimiennych przepływów dobowych Pilicy 
w Przedborzu w wieloleciu 1961-1990 

Funkcje rozkładu przepływów dobowych i hydrogramy ich prawdopodo
bieństwa 

Kolejny etap statystycznej analizy 30-letnich serii jednoimiennych prze
pływów dobowych rozpoczęto od zbadania hipotezy o jednorodności badanych 
serii w aspekcie genetycznym i statystycznym. Procedura proponowana w opra
cowaniu: Zasady obliczania ... [2001], pozwala na zweryfikowanie tej hipotezy 
na podstawie testów Grubbsa-Becka (wykrywanie elementów odstających), serii 
(badanie niezależności elementów) oraz testów stacjonamości szeregów (suma 
rang, trendy średniej i wariancji). W kontekście analiz badane szeregi można 
uznać za jednorodne i spełniające postulat losowości. Warto jednak podkreślić, 
że testy badania stacjonamości, jak i wyżej prezentowane współczynniki regresji 
(rys. 6), wskazywały na spadek przepływu w większości dni roku, przy czym 
w niektórych szeregach wartości dobowych tendencje te były niemal istotne na 
poziome 5%. 

Potwierdzenie jednorodności i stacjonamości serii jednoimiennych prze
pływów dobowych Pilicy w Przedborzu pozwala na przeprowadzenie wiarygod
nej próby dopasowania do ich rozkładów empirycznych funkcji rozkładów teo
retycznych, określenia ich zgodności oraz na oszacowanie dla poszczególnych 
dni w roku przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia. Koń
cowym efektem analizy będą roczne hydrogramy przepływów dobowych o za
danym prawdopodobieństwie przekroczenia np. 90%, 50%, 10%, 5% i 1%. 
Wartości te należy interpretować jako rzędne przepływu, który w danym dniu 
roku (np. l kwietnia) może wystąpić z zadanym prawdopodobieństwem prze
wyższenia. 

Do aproksymacji rozkładów empirycznych zastosowano najczęściej uży
wane funkcje: gamma, Weibulla, log-normalną oraz log-gamma. Co prawda są 
one najbardziej użyteczne w analizach rozkładów przepływów maksymalnych, 
ale wg oceny Autorów mogą być także stosowane do aproksymacji rozkładów 
przepływów dobowych. Potwierdzeniem tego założenia będą prezentowane 
niżej wyniki obliczeń. 

12 



Dla każdej z dopasowanych funkcji rozkładu teoretycznego obliczono pa
rametry skali, kształtu i tzw. dolne ograniczenie. Estymacji tych parametrów 
dokonywano metodą największej wiarygodności. Jakość dopasowania badano 
testem Koł m o g o r o wa-S m i r n o w a oraz z użyciem kryterium Akaike. 
W analizie tej całość zbioru badanych serii przepływów dobowych traktowano 
jako zbiór jednorodny genetycznie, przy czym na wstępie przeprowadzono rów
nież procedurę testowania jednorodności statystycznej każdej z serii. Szczegó
łowy opis zastosowanych procedur znajdzie czytelnik w pracy Zasady oblicza
nia ... [2001]. 

Do 30-letniego szeregu przepływów pochodzących z każdego dnia roku 
(365 serii) próbowano dopasować każdy z 4 branych pod uwagę rozkładów teo
retycznych, przy czym jako aproksymującą przyjmowano funkcję o statystycznie 
istotnym poziomie dopasowania (testy: chi-kwadrat i Kołmogorowa-Smimowa). 

Za najbardziej wiarygodny rozkład przyjmowano ten, dla którego najmniejszą 
wartość przyjmowało kryterium Akaike. W uzyskanym w toku badań 365-
elementowym zbiorze znalazły się wszystkie spośród branych pod uwagę funkcji. 
Rozkład ich częstości w ciągu roku prezentuje rys. 7. Potwierdzenie znajduje 
więc sugestia S. Węgla r czy k a [ 1998], iż rozkłady prawdopodobieństwa 

"różnoimiennych" przepływów dobowych są różne, a w konsekwencji można 
przyjąć, że zbiór przepływów dobowych jest populacją zmieniającą się cyklicz
nie, z okresem równym l rok [Y ule G. U., Kendall M. G., 1966]. 

180 r-------------------------~====~~------, 

~ 120 -+------ -r 
:!!. 1 00 ~--------1 

j 
--' 

Grupowanie wg kryterlm Akalke 

Rys. 7. Częstość wybranych rozkładów zmiennej losowej dlajednoimiennych przepływów dobo
wych Pilicy w Przedborzu w wieloleciu 1961-1990; grupowanie wg kryterium Akaike 

Funkcjami najczęściej występującymi w tak wyselekcjonowanym zbiorze 
były rozkłady . Weibulla i log-gamma (razem ok. 260 dni w roku); najrzadziej, 
najlepsze dopasowanie uzyskiwano dla rozkładu log-normalnego (ok. 25 dni). 
Warto jednak pamiętać, że także pozostałe rozkłady teoretyczne bardzo często 
wwystarczającym stopniu opisywały rozkład empiryczny (test Kołmogorowa
Smimowa-- 1%),atylko kryterium informacyjne Akaike wskazywało na określo
ny typ rozkładu. 

Interesujące wnioski płyną z analizy rys. 8. Przedstawia on rozmieszczenie 
na "rocznej -bsi czasu" dni, w których najlepsze dopasowanie (wg kryterium 
Akaike) uzyskano dla jednej z 4 funkcji teoretycznych. Z diagramu jasno wyni
ka, iż dni z najczęściej występującym w zbiorze rozkładem Weibulla koncen-
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trują się w okresach: od II dekady listopada do począt~u stycznia (wczesną zi
mą), od początku lutego do I dekady marca (późną zimą) oraz w kwietniu. Fazy 
z rozkładem log-gamma obejmują zaś' środek zimy (dwie pierwsze dekady 
stycznia) oraz dość długi' okres od końca kwietnia do końca czerwca, a w koń
cowej części roku hydrologicznego, są charakterystyczne dla dwóch ostatnich 
dekad października. Trzeci z rozkładów (gamma) pojawia się w III dekadzie 
stycznia oraz w dwóch ostatnich dekadach marca. Latem i wczesnąjesienią bar
dzo trudno natomiast dostrzec jakieś prawidłowości. Niemal na przemian poja
wiają się wówczas dni z rozkładami: Weibulla, log-gamma i gamma. Czwarta 
z uwzględnionych funkcji teoretycznych występuje w ciągu całego roku, nie 
tworząc jednak dłuższych i wyraźnych sekwencji. 

;e: 
WeltxJi a 

~ 

gamma 

Rys. 8. Sezonowa zmienność występowania dni z przyjętym typem rozkładu zmiennej loso
wej; Pilica w Przedborzu (1961-1990) 

Obraz przedstawiony wyżej znajduje również potwierdzenie na kolejnym 
diagramie- rys. 9. Rozkład Weibulla jest charakterystyczny dla ponad połowy 
dni: grudnia, lutego i kwietnia. W styczniu, maju, czerwcu i w październiku 
dominuje rozkład log-gamma, natomiast dla połowy dni marca charakterystycz
najest funkcja gamma. Zauważmy także, że od lipca do września nie dominuje 
żaden z rozkładów, a w lutym i w marcu ani razu nie pojawia się rozkład log
normalny. 
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Z analizy obu prezentowanych diagramów dość jasno wynika, że dla okre
sów niżówek: zimowych, późnowiosennych i wczesnojesiennych najbardziej 
charakterystyczny jest rozkład log-gamma. Rozkład Weibułła dominuje zaś 
w miesiącach zimowych (oprócz stycznia), natomiast funkcja gamma jest typo
wa w okresie wiosennych wezbrań roztopowych (marzec). Latem i jesienią 
3 wymienione rozkłady występują z podobną częstością i trudno doszukać się tu 
jakiegokolwiek porządku . Przedstawione wyniki wskazują na dość wyraźnie 
zarysowaną sezonowość procesu przepływów dobowych, potwierdzającą istnie
nie niestacjonamości w obrębie cyklu rocznego. 

Uzyskany w toku analiz pewien porządek sezonowy funkcji, aproksymują
cych rozkłady wieloletnich przepływów w jednoimiennych dobach, został po
twierdzony przez procedurę testującą. Wykorzystano tu jeden z testów serii 
wielokrotnych (tu 4), którego idea jest oparta na statystyce Walda-Wolfowitza 
i zakłada, że próbki (tu dni z danym typem rozkładu) zostały wylosowane z po
pulacji o tym samym rozkładzie (Domański C., 1990]. 

Każdą z sekwencji dni o takim samym typie rozkładu (gamma, log-gamma, 
log-normalny i Weibułła) potraktowano jako serię. Te zaś oznaczono literami : 
A, B, C, D. Uzyskano w efekcie sekwencję "k = 159" serii obejmującą cały rok 
(365 dni). Otrzymana w toku obliczeń wartość funkcji testującej (u= 30,8) jest 
mniejsza od wielkości krytycznej (ukr = 94,7), co wskazuje, że na poziomie 5% 
należy odrzucić hipotezę, że układ serii w ciągu roku jest przypadkowy. Można 
zatem przyjąć hipotezę przeciwną wskazującą, że dni z określonymi typami 
rozkładów grupują się w serie, przy czym rozkład tych ostatnich w ciągu roku 
ma dość wyraźne cechy sezonowe. 

Funkcje, które zgodnie z zastosowanym kryterium Akaike najlepiej aprok
symująempiryczne rozkłady przepływów w poszczególnych dniach roku, posłu
żyły do obliczenia przepływów o zadanych prawdopodobieństwach przekrocze

nia: Q90o; .. Q50o; .. Q10o;., Qs% i Q1%. Obraz ich zmienności w ciągu roku prezentuje 
rys: 10. Hydrogramy, ilustrujące zmienność przepływów w odniesieniu do 
trzech" ostatnich prawdopodobieństw przekroczenia, wykazują znaczne wzajem
ne podobieństwo w przekroju całego roku i w dużym stopniu są podobne do 
prezento;wanego wcześniej obrazu rocznej zmienności WQi (rys. 1). Przebieg 
hydrogramu Qso% (mediany przepływów dobowych) jest z oczywistych powo
dów Wysoce zbieżny ż obrazem rocznej zmienności SQj, natomiast Q90% zmienia 
się podobnie jak NQj. Obliczone dla powyższych par zmiennych współczynniki 
~oreJacji są bardzo duże, a uzyskane równania regresji statystycznie istotne na 
poziome l% - tab. l. 

Uzyskane w toku analiz przepływy dobowe o zadanym prawdopodobień
stwie przekroczenia w danym dniu (Qp%), nie mogą być oczywiście porówny
wane z maksymalnymi przepływami rocznymi o zadanym prawdopodobieństwie 
przekrpczenia (Qmaxp%), gdyż oba zbiory wyjściowych zmiennych losowych 
p·ochodzą z różnych populacji, przy czym szereg wartości dobowych należy 
uznać za zbiór złożony, a więc niejednorodny [Węglarczyk S., 1998; Mitosek H. 
T.,2003]. Należy zauważyć, że empiryczne prawdopodobieństwo przewyższenia 

15 



zadanej wartości przepływu w którymkolwiek dniu ro)ru jest średnią wszystkich 
dobowych prawdopodobieństw przewyżSzenia, a równocześnie jest równe ilora
zowi sumy przewyższet;J we wszystkich dobach danego wielolecia odniesionego 
do łącznej liczby dób w wieloleciu. Jestjednak charakterystyczne, że rozkładem, 
który najlepiej aproksymuje serię 30 maksimów rocznych (Qmaxi) jest funkcja 
Weibulla, a więc ta sama, która pojawiała się najczęściej w przypadku przepły
wów dobowych - tab. 2. 

·~ ----------------------------------------------------------. 
110 

Dni 

Rys. 10. Roczne hydrogramy przepływów jednoimiennych o zadanym prawdopodobieństwie 
przekroczenia; Pilica w Przedborzu (1961-1990) 

Tabela l 
Korelacje wybranych przepływów charakterystycznych 

Przepływy Regresja R Rl%1 BSE 
WJŁ : Q,% Q 1'A = 94,2 · loJ?:(WQ;)- 107,3 0,833 < 1,0 10,30 
SQi:Qs()';. Q5()';. =0,815 · SQi+0,366 0,923 <1,0 1,350 
NQi: Q90';. Q90';. = 1,017 · NQi + 1,64 0,859 < 1,0 0,798 

R- współczynnik korelacji, BSE- błąd standardowy estymacji; p%- poziom istotności korelacji i równania 
regresji (testy: F i t-Studenta) 

Tabela 2 

Wynikidopasowania rozkładu Weibulla do serii maksymalnych rocznych przepływów Pilicy 
w Przedborzu (Qmaxj) 

E- dolne ograniczenie; a.- parametr skali; 13 -parametr kształtu ; X'- wartość funkcji testu zgodności; D...,.
odległość Kojmogorowa; Ak- kryterium Akaike 

Wyznaczone za pomocą wyżej wymienionego rozkładu przepływy maksy
malne: Qmax1%, Qmax5%, Qmax10% wynoszą odpowiednio: 203,4 rri3·s·1

; 

153,3 m3·s·1
; 129,4m3·s·1

• Wszystkie są więc wyraźnie wyższe od maksymalne
go przepływu dobowego o prawdopodobieństwie l%- Q1% (por. rys. l 0). Warto 
przy okazji podkreślić, iż absolutne maksima przepływu Pilicy pojawiły się 
w latach 1953 - 258 m3·s·1 i 1960- 248 m3·s·1

• Po ich uwzględnieniu, maksy
malny roczny przepływ o prawdopodobieństwie 1% będzie równy 279 m3·s·1

; 

błąd szacunku ok. 57 m3·s·1 [Fal B. i in., 1997]. 
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Sezonowość przepływu 

Przepływy rzek, z oczywistych powodów, wykazują mocniej lub słabiej za
znaczone wahania wynikające ze zmian pór roku. Warto jednak podkreślić, że 
składnik sezonowy tego samego podokresu charakteryzuje się dość wyraźną 

zmiennością, na którą wpływ wywiera także zespół czynników decydujących 
o bieżącym stanie retencji . W różnych latach, składnik ten może więc przyjmo
wać różne wartości, a częstym zjawiskiem są przesunięcia ekstremów oscylacji, 
a w efekcie zachwianie lub nawet zmiana struktury sezonowości. 

Jedną z miar informujących o sezonowości w odniesieniu do poszczegól
nych podokresów (tutaj dni) może być tzw. wskaźnik sezonowości, wyrażany 
w[%] i obliczany za pomocą formuły: 

SQi -SSQ . 
Wsi= , 1 =l, 2, ... , 365 (5) 

SSQ 

oznaczeniajak w (4). 
Przeciętny rozkład dobowych wskaźników sezonowości w roku prezentuje 

rys. 11. Zawierają się one w przedziale od poniżej -30% do ponad 70%. Od dru
giej dekady grudnia (z przerwą w drugiej dekadzie stycznia) do początku maja 
wskaźniki Ws; są dodatnie, a w okresie od maja dogrudnia-przeważnie ujemne 
(por. rys. 4). Wskaźniki większe od 20% i mniejsze od -20% są charakterystycz
ne odpowiednio dla późnej zimy, przedwiośnia i wczesnej wiosny oraz dla lipca, 
września i początku października. W tych okresach sezonowość procesu prze
pływu jest więc największa. 

Dni 
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Interesującymi miarami, pozwalającymi ilościowo opisać charakter i po
ziom sezonowości przepływu, są pora koncentracji i jej pochodna nazwana in
deksem sezonowości [Markham Ch. G. , 1970]. Wskaźniki M ark h a m a są 
oparte na podstawach geometrii analitycznej. 

·.• Rozważmy szereg przepływów dobowych, którego każdy element jest utoż
samiany z wektorem r(l, 2, 3, ... , 365) o długości proporcjonalnej do jego war-

tósti i kien.mkiemwyrażonym kątem ai. Kąt ten jest proporcjonalny do odległo-
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ści czasowej między danym dniem i początkiem roku (tu hydrologicznego). 
Każdy z kątów oblicza się, wykorzystujitcformułę : 

a; = 
360 

· i , i= l, 2, .. . , 365 [0
] (6) 

365 

gdzie i- liczba dni od początku roku hydrologicznego. 

Wypadkową 365 wyznaczonych w ten sposób wektorów ~ jest wektor R 
o module jR.j i kierunku m . Jeżeli długość wektora wypadkowego jR.j podzieli 

się przez sumę długości wektorów cząstkowych !Y; l, to otrzyma się indeks sezo

nowości przepływu (!~), charakterystycmy dla danego roku. 

IS1 = 'R~~~~ · lOO% (7) 
2.: r; 

W skaźnik ten może zawierać się w przedziale od O do l 00%, przy czym 
wartości najmniejsze mogą dotyczyć dwu sytuacji. Po pierwsze wtedy, gdy od
pływ jest rozłożony równomiernie w ciągu roku (długość wszystkich wektorów 
jest taka sama), a po drugie wówczas, gdy układ wektorów cząstkowych tworzy 
dwie przeciwstawne wypadkowe (np. l listopada i l maja). 

Drugą z charakterystyk zaproponowanych przez M ark h a m a do badania 
sezonowości jest wskaźnik pory koncentracji (tu: przepływu). Bazuje ona na 
tych samych założeniach, co indeks sezonowości. Miarą jest tu kąt nachylenia 

wektora R. . Wskazuje on (w mierze kątowej), ważoną porę koncentrowania się 
przepływów w roku (m) . Oblicza się go ze wzoru: 

[

3

flr; l co s a;] 
m= arctg ..:....1

-..:.
1---

36~ 
· l.:jl~ l sin a; 
i=l 

(8) 

W niektórych analizach wygodniej jest jednak używać konkretnej daty. 
Można to osiągnąć przekształcając wzór (6) tak, aby po lewej stronie równania 
pozostała wartość indeksu i, a kąt a; zastąpić wartością m;. Liczbę dni względem 
początku roku można już wtedy łatwo uzyskać. 

Sposób konstrukcji obu statystyk zmusza co prawda do ostrożności przy ich 
interpretacji, ale korzyści z numerycznego zapisu terminu koncentracji przepływu, 
powstającego przy uwzględnieniu wszystkich informacji płynących z codziennego 
hydrogramu są oczywiste, choćby w kontekście śledzenia zmian reżimu rzeki. 

Dobrą ilustracją omawianych zagadnień są diagramy zawarte na rys. 12. 
Pierwsze dwa ilustrują rozkład odpływu Pilicy w Przedborzu w latach charakte
ryzujących się najwcześniejszą (A) i najpóźniejszą (B) porą koncentracji w 30-
leciu 1961-1990. Kolejny, pokazuje zaś uśredniony dla tego wielolecia rozkład 
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C: 1961-1990 

-

Rys, lZ. ]>qzy koncentracji i indeksy sezonowości Marłchama dla dobowych przepływów Pilicy 
w Przedborzu; Lata: A- 1975 ( najwcześniejsza pora koncentracji); B - 1974 (najpóź
riiejsia pora koncentracji); C - średnia z wielolecia 1961-1990. Strzałki oznaczają wek
tory wypadkowe pozy koncentracji. Liczby- indeksy sezonowości (IS%) 

odplyw\J w ciągu roku. Zauważmy, że przeciętna pora koncentracji obliczona 
dla u.średnionego hydrogramu dobowego przypada tuż po Dniu Kobiet, a prze
i:ięmy indeks sezonowości Pilicy wynosi ok. 12% (rys. 12 C). Położenie pory 
kons~p.tracji może być jednak bardzo zmienne w wieloleciu. Nawet w sąsiednich 
Iata~tJ,;wektory wypadkowe mogą wskazywać na skrajne wartości- rys. 12 A, B. 
fo'dobi).ą uwagą można opatrzyć również indeks sezonowości. 
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Przepływ w korycie rzeki jest niewątpliwie zjawiskiem charakteryzującym 
się zmiennością sezonową, która, w oczywisty sposób jest warunkowana przez 
sezonowy bieg elementów pogody czy też, związany z nimi, roczny cykl życio
wy w przyrodzie. Rytm ten jest jednak stale zakłócany przez różnego rodzaju 
anomalie, "wygładzany" wskutek oddziaływania szeroko pojętej retencji, a czę
sto także ukrywany przez wszechobecny "szum klimatyczny". Na dodatek, se
zonowa struktura przepływu znajduje się pod coraz silniejszą presją działalności 
gospodarczej człowieka, która również wywołuje szereg zmian ilościowych 

i jakościowych . Dlatego też w analizach sezonowości przepływu rzek nie wy
starczy dziś stwierdzenie, że wezbrania przeciętnie pojawiają się kwietniu lub (i) 
w lipcu, a niżówki we wrześniu, czy np. w styczniu. Potrzebne są próby bardziej 
precyzyjnego opisu sezonowości zjawiska oraz narzędzia pozwalające śledzić 
jego zmienność i zmiany w skali wielolecia. Sądzimy, iż niektóre z przedstawio
nych wyżej metod zasługują w tym względzie na uwagę. 

Zmiany wieloletnie 

Problem zmian wieloletnich, zachodzących w obrębie procesu przepływu 
rzecznego, może mieć wiele znaczeń i aspektów. Powodowane różnymi czynni
kami mogą bowiem dotyczyć wielu cech reżimu rzecznego od ilościowych do 
jakościowych . Dość tu wymienić, obserwowane często spadki lub wzrosty rocz
nych sum odpływu, różnego rodzaju i genezy rytmy oraz zmiany dyspersji 
i inercji procesu odpływu w obrębie roku lub w skali wielolecia, a także różno
rodne fluktuacje zachodzące w rocznym reżimie odpływu np. w odniesieniu do 
jego sezonowości. Skutki te są wywoływane zarówno przez naturalne, jak i an
tropogeniczne fluktuacje klimatu, działające nie tylko w skali globalnej, ale 
i lokalnej. Są one także efektem różnorakich i wielopłaszczyznowych oddziały
wań człowieka na obieg wody w danym dorzeczu i w obrębie jego bezpośred
niego otoczenia- zarówno w sensie przestrzennym, jak i fizycznym. Zjawiska te 
odciskają się piętnem na kształcie hydrogramu przepływu rzeki, a w efekcie 
wywołują mniej lub bardziej wyraźne zmiany w statystykach, którymi próbuje
my go opisać. Szkoda jednak, że w większości analiz hydrologicznych, których 
celem jest ilościowe rozpoznanie tego rodzaju zmian, autorzy ograniczają swe 
badania do odszukania i oceny prostych trendów ilościowych w obrębie samego 
odpływu, a zbyt mało miejsca poświęcają zbadaniu i wyjaśnieniu wielu innych 
tendencji, ilościowych i jakościowych, pojawiających się w obrębie zmiennych 
definiujących reżim odpływu, a ważnych nie tylko z punktu widzenia po
znawczego, ale i praktycznego. 

Warto zauważyć, iż wiele z przytoczonych wyżej charakterystyk może być 
z powodzeniem stosowana do identyfikacji i śledzenia różnych aspektów zmian 
i zmienności w wieloleciu. Na przykład roczny współczynnik zmienności prze
pływu oraz współczynnik autokorelacji przepływów dobowych, obliczone dla 
każdego z lat hydrologicznych na podstawie zmienionych nieco równań (3) i (5). 
Dyspersję obu statystyk w wieJoleciu zawiera rys. 13. Prezentowane ilustracje 
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dowodzą, iż w badanym okresie wyraźnie wrastała inercja w szeregu przepły
wów dobowych Pilicy, a równolegle malała ich roczna dyspersja. Teraz wystar
czy tylko zidentyfikować przyczyny obu zjawisk i zastanowić się nad waloryza
cją i trwałością, zachodzącego niewątpliwie w zlewni procesu wzrostu szeroko 
pojmowanej retencyjności. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! 
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Rys. 13. Zmiany autokorelacj i (A) i zmienności (B) przepływów dobowych Pilicy w Przedborzu 
(1961-1990); T= l, 2, 3, . ... , 30 (równania trendów) 

Maksymalny w wieloleciu dobowy wzrost przepływu wyniósł 55 m3·s·1 

(rok 1964); aspadek 81 m3·s·1 (rok 1972). Przeciętna z wielolecia liczba dni, po 
których nastąpił wzrost przepływu wyniosła 120, a dni po których zanotowano 
spadek lub przepływ się nie zmienił- 244. Można więc przyjąć, że fazy wzrostu 
przeplywil trwały średnio przez 1/3 roku, a okresy jego recesji lub stagnacji są 
dwulqotnie dłuższe. Obraz zmian liczby dni, po których wzrosła objętość prze
płyWU'"Pi:licy, prezentuje w skali wielolecia rys. 14. Z diagramu tego wynika, że 
w' badanyrrt 304eciu lekko malał łączny czas trwania faz z przyrostem przepły
wu i w podol:mytp.zakresie wzrastała liczba dni z jego spadkiem lub stabilizacją 
(rośpie czastrwania recesji). . 

Lata 
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Rys. ł4. Przeciętna liczba wzrostów i spadków przepływów dobowych Pilicy w Przedborzu (1961-
f990); Fwj; Fsj - liczba wzrostów i spadków przepływów dobowych w danym roku. Za
znaczono trendy wieloletnie 
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Miarą pozwalającą ocenić względ!lą gładkość rQcznego hydrogramu i oce
nić jej dynamikę w skali wieloletniej jest średni roczny wskaźnik przyrostu 
względnego - P/ ' 

n-1 
L:[(Q;+t -Q;) I Q;] 

PJ=~i=~t~----------
n-1 

(9) 

gdzie Pi- średni roczny wskaźnik przyrostu względnego, Q1; Q1+ 1 -przepływy 

w kolejnych dniach roku, n = 365. 
Ilustracją wieloletnich fluktuacji i dość wyraźnie zaznaczonej tendencji te

go wskaźnikajest rys. 15. Krzywoliniowy i statystycznie istotny (a= 0,05) trend 
jest tutaj mocno zarysowany. Potwierdza on dobitnie wcześniejsze spostrzeże
nie, że krótkookresowa dynamika przepływu Pilicy malała w badanym okresie 
dość systematycznie. Należy ponadto zwrócić uwagę na dość silnie zaakcento
waną "dwudzielność" szeregu. Do połowy Jat 70. wskaźniki przyrostu względ
nego zmieniały się w dość szerokim zakresie i wyraźnie malały. Po roku 1975 
nastąpiło uspokojenie i wyraźna stagnacja na poziomie Pi bliskim 0,005. 
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Rys. 15. Zmiany i zmienność wieloletnia rocznego wskaźnika względnego przyrostu dobowego 
przepływu Pilicy w Przedborzu (1961-1990); T= l, 2, 3, . . . , 30 (równanie trendu) 

Kumulując dobowe przepływy (odpływy) rzeki, aż do momentu osiągnięcia 
połowy sumy rocznej , uzyskuje się kolejną charakterystykę użyteczną w ocenach 
rocznych i wieloletnich zmian jej reżimu. Będzie nią dzień w roku, w którym su
ma przepływu osiągnie połowę rocznego odpływu. Ustala się go wg formuły: 

T1 ={i:V; =V365 12} (10) 

gdzie V, - suma przepływu liczona od l XI, V365 - roczna suma przepływu, 
Tj- dzień osiągnięcia v, = v36si2· 

Przykład krzywej kumulacyjnej przepływu, uzyskanej dla średniego rocz
nego hydrogramu przepływu Pilicy w Przedborzu, prezentuje rys. 16 A. Prze
ciętnie, połowa sumy rocznej odpływa do 13 kwietnia, przy czym wahania 
w wieJoleciu są dość wyraźne. W latach 1972 i 1974 data ta przesunęła się 
w okolice Nocy Świętojańskiej, a w roku 1982 już w Dzień Kobiet wyczerpała 
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s ię połowa zasobów wodnych zlewni Pilicy - rys . 16 B. Warto dostrzec, że 
zmienność tej charakterystyki w wieloleciu nie wykazuje istotnej tendencji , 
choć pierwsze 15 lat jest niewątpliwie okresem, w którym połowa zasobów 
odpływała nieco później niż w kolejnym 15-leciu. 
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Rys. 16. Krzywa sumowa przepływu rocznego (A) i wieloletnie fluktuacje terminu przekroczenia 
polowy odp ływu rocznego (B); V* - kumulowane przepływy dobowe 

Wezbrania i niżówki są swoistymi okresami w "życiu" rzeki i stanowiąje
den z najważniejszych wyróżników jej reżimu i najbardziej spektakularny prze
jaw sezonowości przepływu. Nie wdając się w szczegółowe rozważania doty
czące definiowania obu wymienionych pojęć, a w szczególności problematykę 
identyfikacji granicznych wartości obu faz przepływu, przy pewnych uproszcze
niach można przyjąć za M. Ozga-Z i e l i ń ską i J. Brzeziński m [1994] , że 
zgodnie z kryterium hydrologicznym: 
• dolnągranicą wezbraniajest Qdw = NWQ = min(Qmaks1) (Ił) 

• górną granicą niżówki jest: Qgn = WNQ = maks(Qmin) (12) 

Biorąc pod uwagę tę konwencję, można w każdym roku wielolecia oszaco
wać liczbę dni o przepływie wyższym od NWQ (Pw - łączny czas trwania wez
brań) i niższym od WNQ (Pn- łączny czas trwania niżówek). Obie wartości są 
oczywiście przybliżone, gdyż pominięto dodatkowe, choć nie zawsze jedno
znaczne, kryterium wyróżniania obu faz przepływu - czas trwania poszczegól
nych epizodów. 
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Przepływy graniczne wynoszą dla Pilicy odpowiednio: 15,2 i 10,0 m3·s·', 
a przeciętne w 30-leciu wartości Pw i Pn są równe: 140 i 113 dni. Dynamikę 
zmian tych ostatnich przedstawia rys. 17. Łatwo dostrzec, że do połowy lat 70. 
liczba "dni niżówkowych" tylko 4 razy przekroczyła 100, a liczba "dni wezbra
niowych" utrzymywała się zwykle powyżej 150. Poroku 1975 Pw dość syste
matycznie malała, a Pn zaczęła rosnąć. Ograniczona długość badanej serii nie 
pozwala jednoznacznie określić wagi, trwałości i przyczyn obserwowanych 
zmian. Niemniej , ich zbieżność z dostrzeżonym wcześniej wzrostem inercji 
i spadkiem wielu aspektów zmienności przepływu Pilicy sugeruje, iż w połowie 
lat 70. doszło do dość wyraźnych zmian ilościowych i jakościowych w obrębie 
wektora zmiennych definiujących ustrój Pilicy. 
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Rys. 17. Łączny czas trwania wezbrań (Pw) i niżówek (Pn) w Pilicy po Przedbórz, w każdym 
roku wielolecia 1961-1990 

Wieloletnią zmienność pory koncentracji przepływu i indeksu sezonowości 
dobrze ilustruje grafwykonany w konwencji wektorowej- rys. 18. Każdy z wek
torów wskazuje porę koncentracji (w;), a jego długość jest proporcjonalna do in-
deksu sezonowości (/~) obliczonego dla każdego roku. _ . 

W badanym wieloleciu pora koncentracji przepływu Pilicy w ·_Pd:edborzu 
pojawiała się od stycznia do września. Tylko jesienią (X-X:H}nie stwierdzono 
ani jednego przypadku. Najczęściej przepływ koncentrowalsię\V.,'lutyrn(9przy
padków) i w marcu (7). Aż w 4 przypadkach doszłot(!.t d~je,gókoncentracji 
w styczniu, np. rok 1975 (rys. 12A). Przeciętna p9r~ koricientracji ·uzyskana 
przez uśrednienie, wyrażonych w radianach; wskaźnikp\y ż poszczególnych lat 
wskazuje dokładnie na przełom marca i kWietnia{31 'I!IIliV). Jak łatwo zauwa
żyć, różni się ona dość istotnie od wartości otrzymanej z przeciętnego hydro
gramuprzepływu - por. rys. 12C. Podobną różnibę' moimi dostrzec w odniesie
niu do przeciętnego indeksu sezonowości , Średni ·Z indeksów obliczonych 
z poszczególnych lat wynosi ok. 20%, a. uzyskany. z przeciętnego hydrogramu 
niewiele przekracza 12% (por. rys. 12C).Indeks sezonowości zmieniał się. przy 
tym w danym wieloleciu w dość szerokim.'zakresie od 6,5 do 34, 7%. Na szcze
gólną uwagę zasługują lata 1978 i 1979, kiedy to przepływy w ciągu ro1aJ były 
odpowiednio: najmniej (!S = 6,5%) i najbardziej (/S = 34,7%) wy'rówllane. 
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Przełom ten, jest prawdopodobnie echem zmian częstotliwości cyrkulacji cy
klonalnej końca Jat 70. i początku 80. 

"'--+-~ 

-

1\ 

Rys. 18. Pory koncentracji przepływu Pilicy w Przedborzu w poszczególnych latach wielolecia 
1961-1990; Długość strzałki określa wartość indeksu sezonowości (/S"/o). Zaznaczono 
położenie wektora przeciętnej pory koncentracji. 

Kilka interesujących wniosków płynie także z analizy diagramów zawar
tych na rys. 19. Po raz kolejny można zauważyć dwudzielność badanego okresu. 
Do roku 1975 pora koncentracji występowała stosunkowo późno, by w kolej
nych latach przesunąć się w kierunku zimy (styczeń, łuty). W ogóle, w drugiej 
połowie wielolecia, późna pora koncentracji pojawiała się dość rzadko (1980, 
1985 i 1987). Podobnych prawidłowości nie wykazuj e natomiast indeks sezo
nowości (rys. 19 B). Jego zmiany w 30-leciu mają charakter krótkich (quasi-
2-letnich) i pojawiających się na przemian, sekwencji łat o dużej i małej sezo
nowości odpływu. Po roku charakteryzującym się dużą sezonowością przycho
dził zwykłe okres (roczny łub dwuletni) odpływów stosunkowo wyrównanych 
i na odwrót. Rytm ten jest dość wyraźnie zaznaczony i ma zapewne związek ze 
zjawiskiem inercji wynikającej ze stanu retencji zlewni. 
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Rys. 19. Wieloletnie fluktuacje pory koncentracji przepływu (A) i jego indeksu sezonowości (B); 
Pilica w Przedborzu (1961-1990); P'9- pora koncentracji przepływu (w układzie hy
drologicznym), Is1- indeks sezonowości 

*** 
W prezentowanej analizie uważnemu Czytelnikowi z pewnością zabrakło 

diagramu przedstawiającego zmienność i czasowy trend rocznych przepływów 
Pilicy w Przedborzu. Brak tej ilustracji i oceny istotności oraz kierunku tej ten
dencji należy odczytać jako rodzaj protestu autorów, przeciw ukazywaniu zmian 
przepływu rzek niemal wyłącznie przez pryzmat jego fluktuacji i trendów, a do 
tego sprowadza się niestety większość znanych autorom opracowań. Sądzimy 
równocześnie, iż zaprezentowane dość szerokie, choć z pewnością niepełne, 
spektrum różnych analiz zwróci uwagę Czytelnika, że zmiany i zmienność prze
pływu rzeki w wieJoleciu mają wiele aspektów i mogą dotyczyć różnych cha
rakterystyk składających się na pojęcie reżimu rzecznego. 
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pOBaHI!Jl BbiCTynaiOUlliX BO MHOri!X BpeMeHHbiX WKaJiaX 3aKOHOMepHOCTeił, aHOMaJillił 11 TeH
,lleHUIIH. 

I1TorOM IICCneJ{OBaHHił l!BnlleTCll B 'laCTHOCTH HeCKOnbKO pa3HOrO p0.11a ycpe_nHeHHbiX 
11 3KCTpeManbHbiX «fll.llporpaMM» Te'!eHHJI IlHni!Ubi (p11c. I). Cne.llyeT OTMeTHTb, '!TO 3aMeTHble Ha 
JlllarpaMMe «łJa3b1 nOBb!WeHHbiX Te'!eHHH He liBnliiOTCll IlTOrOM OT_AeJibHb!X naBOJIKOB, 
a HeCKOnbKHX 3nH30JIOB, KOTOpbie HMenH MeCTO B ,llaHHbiH nepi!OJI B pa3Hbie rOJ{bl. Ha pile. 
2 npHBneKaiOT BHHMaHHe nepenoMbi MecJiueB: H!Onll 11 asryCTa, a TaKJKe aBryCTa 11 ceHTll6pll. 
Pacnpe.11eneHHe ąaCTOTbi cpe.!IHIIX cyro'łHbiX Te'leHHił SQ, B HHTepsanax c paccTol!HI!eM l m3·s-1 

liBJilleTCll npaBOCTOpOHHe KOCbiM - p liC. 3. CJie,llyeT TaKJKe OTMeTHTb pa3HHuy B «!JopMe 
ri!CTOrpaMM '!aCTOTbl BblnOJIHeHHbiX Jlnll CTai!Jiap1130BaHHbiX Te'!eHllił : MaKCHMaJibHbiX, cpeJIHIIX 
11 MIIHHMaJibHbiX- pi!C. 4. 

L(Jill OT_nenbHbiX J{Heił rQ,lla 6biJI IICCneJIOBaH ypoBeHb aBTOKOppeJiliUIIH (p liC. 5), a TaKJKe 
npOBe)leH aHanll3 K03«łJ«łJHUI!eHTOB HanpaBneHI!ll nHHeiłHbiX «!JYHKUIIH perpeCC!lll- fli!C. 6. 

obiJia npoBe)leHa nonbiTKa K 30-11 JleTHeMy pli.!IY Te'!eHHH OTHOClllllllXCll K KaJK)lOMY )11110 
ro)la np11cnoco611Tb 'leTbipe TeopeTH'!eCKHX pacnpe.lleJieHHll, npH'!eM B KaąeCTse anpoKCHMII
PYIOllleił 6blna npi!Hl!Ta «PYHKUI!ll co CTaTI!CTI!'łeCKH cymeCTBeHHbiM yposHeM npHcnoco6neHI!ll, 
)lnll KOTopoił CaMYfO 6onbWYfO senH'IHHY nonyąan KpHTepHii Akaike. B nOJIY'feHHOM s xo.ne 
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HCCJICJIOBaHHH c6opHHKC OKa3aJIHCb BCC 113 npHHl!Tb!X BO BHHMaHHe cjlyHKUHH. Pacnpe,llCJICHHC IlX 

'laCTOTbl B TC'!CHHC ro.ua npe,llCTaBJIJieT pliC. 7, JaTO p11c. 8 rlpeJICTaBmleT pa3MCWCHIIC Ha « rD.UOBOH 

OCli BpCMCHII» .UHCH, JIJIJI KOTOpbiX CaMOC XOpOWCC npHCOQC061lCHIIC 6b!IJO nonyqeHO JIJIJI OJIHOH 113 

cjlyHKUIIIi. 3Ta KapmHa HBXOJIIIT TaKJKC 
1
CBOC ilOJITBCpli<!ICHHC Ha O'!CpCJIHOH ){HarpaMMC- pHC. 9. 

Pacnpe){eJJeHIIJI, KOTOpbiC cornacHo npuMeHeHHOMY Kpi!Tepmo, ny'IUIC Bcero anpoKCHMHPYKIT 

3MllHpH'!CCKHC pacnpeJICJJC!liiJI TC'!C!!HH B OT)lCJJhHblC JIHH rD){a, llOCJJYlKHJill Bbl'!l!CJICHHIO TC'!C!!HH 

c 3Ma!l!lhiMH Bepol!THOCTJIMH npeBLIUICHIIJI: 90, 50, 10, 5 i l %. Hx H3MCH'łHBOCTh o TC'IC!!He roJia 

npeJICTaonJICT pHc. l O. 
0JIHOH 113 MCp HHcjlOpMllpy!OWHX O CC30HHOCTII no OTHOUICHl!IO K OT.UCJihHblM nepHO)laM 

MOlKeT CJIYlKI!Tb TaK HB3biBaCMblH ilOKa3aTCJib CC30HHOCTH (5]. flocpeJICTBCHHOC pacnpC)lCJICHHC 

CYTO'!HblX llOKa3aTCJICH CC30H!lOCTll B TC'!CHl!C rona npe.UCTaBJICHO !la pllc. 11. 0f.!!1 HBXOJIJITCJI 

B HHTCpBaJJC OT HHlKC qeM -30% JIO BbiUIC '!CM 70%. ,UpyrHMH MepaMH il03BOJJJIJOWHMH 

B KOJJH'ICCTBCHHOM OTHOIUC!!HH Oill!CaTb xapaKTCp H ypOBCHb CC30HHOCTH TC'ICHI!JI JIBJIJIIOTCJI: 

BpCMJI KOHUCHTPaUHH [8) 11 ee npOH3BO){HaJI Ha3BaHHaJI HHJICKCOM CC30HHOCTH [7). JTO T.Ha:J. 

ilOKa:JaTCJJll Marłcham C03J1aHHbiC Ha OCHOBC aHaJJHTI!'łCCKOl! reOMeTpl!H- pHC. 12. 
LJ:enpCCCHJI rO){OBOrO K03cjlcjlHUIICI!Ta li3MC!l'łHBOCTll TC'ICHI!JI H rO,llOBOrO K03cjlcjlHUl!CHTa 

aBTOKOppeJJJIUHl! Bhl'łHCJJCII!lhiX JIJIJI KBli<!IOrO rll){pOJJOrll'lCCKOrD ro){a 11306paJKeHa 11a pHC. lJ . 
HJJJIJOCTPaUHH llO)lTBep)!(JiaJOT, '!TO B TC'lC!lHC HCCJICJIYCMOrO nepi!O){a 3aMeTHO B03paCTaJJa 

l!HepUHJI B OTJICJib!lhiX CYTO'łHblX TC'ICHHJIX fiHJJHUbl, H napaJJJJCJJbHO YMCHbUiaJJaCh IlX rO){OBaJI 

JienpeccHll . 

QqepC,llHOl! MCpOl! )li!HaMHKII TC'lC!lHJI BO BpCMJI BCCrD ro){a, ilOJIXOJIJIWCl! JIJIJI TaKOrD BIIJIB 

aHaJJII30B, JIBJJJieTCJI cpCJIIIHl! rO){OBOl! llOKa:JaTCJlb OTIIOCIITCJlbiiOrO OpHpOCTa (9]. HJIJJIOC· 

TpBUIICl! MHOrOJICTHIIX cjlJJJOKTyauHl! Ił JIOBOJlbHO OT'leTJIIIBO 0603HB'lCHHOl! KpiiBO·JIIIHCl!!!OH 

TCHJICHUIIII3TOrO ilOKB3aTCJlll JIBJIJieTCll p11C. 15. 
KYMMYJIHpyll CYTO'lllhiC TC'ICIIIIJI peKII, BOJ10Th JIO MOMCHTa nonyqeHHJI llOJIOBHHbl rO)lOBOH 

CYMMbl, MOlKilO llOJJY'li!Tb x:apaKTCpHCTIIKY llOJIXOJillWyJO JIJIJI OUCHOK rO,l{OBhlX H MHOrDJleTIIHX 

113MCHCHHl! pClKl!Ma - ){Cllh B rOJIY, B KOTOpOM CJMMa TC'ICHIIJI JIOCTHraeT BCJIII'łllllbl ilOJJOBHHbl 

rOJIOBOra CTOKB (pHC. 16). 
MHoroJieTHIOIO 113MCH'łiiBOCTh BpCMCIIII KOIIUCI!TpaUHH TC'!CHIIJI 11 llł!JICKC3 CC3011HOCTH 

XOpOUIO npCJ1CTBBJIJieT rpacjl BblllOJIHCHIIhll! B BCKTOpHOl! KOliBCHUHli - pHC. 18. KBll<!lhll! H3 

BCKTOpOB YKa:JhlBBCT BpCMll KOHUCI!TpauHII ( Wj), 3BTO ero JIJIIIIIa npOOOpl.IIIOHaJihHB HHJICKCY 

CC30HIIOCTII (/~) Bhi'!IICJJCHHOMY JIJill KBli<!IOrO ro){a 

Ha pile. 19 B OąepeJIHOl! p83 MOlKliO laMeTilTh JIIIX:OTOMHIO IICCJ!CJIJCMOro nepHOJia. flepen 

1975 r. BpCMJI KOHUCHTPal.lllll BhlC'fYilaJIO CpBBHIITCJlhHO il03JIHO, B TO BpCMJI KaK B TC'ICIIIIC 

O'!epCJIHhlX JleT nepCJIBHHyJIOCb B CTOpOIIY 311Mb! (JiHBBph, cjleopanh). 

IIpeJICTaonellllaJI pa6oTa MOlKeT JIBJIJIThCll npHMepoM JIOBOJJhHO nonHoro CTaTHCTII'lecKoro 

8HaJJH3a MHOrOJICTHel! cepHII rll){pOJIOrH'lCCKHX JIBHHhlX, llCMOHCTPHpyJOWCl! pliJl pB311hlX 

cnoco6oB, acneKTOB li Hanpasneirnl! B llOJIBCJICHIIII IITOrOB. CJJCJIYeT HOJI'!CPKHJTh, '!TO JiaHHhll! 

BpeMCHIIOl! pliJl TC'ICIIIIJI 3TO TOJibKO llpi!Mep O,llHOH ll3 B03MOJKIIOCTel! OCJWCCTBJICHIIJI 3TOrO 

npOI.ICCCa 11 JIBJIJieTCJI 3)lCCb JliiWh CBOCrO · pOJia llpCJIJ!OrOM JIJIJI npe3CI!Tai.UIH IICCKOJibKHX 

MeTOJIH'!CCKHX BOnpoCOB. AsTolJhl X:OTliT TaKlKC OOpBTHT;, BHI!MaHHC '!J.fl'liTCJill Ha TO, '!TO 

113MCHCHIIJI H li3MCH'łl!BOCTh TC'ICHIIJI peKH BO BpCMll MHOrDJieTHero nep110JIB Kaca!·~· ' Cli He TOJlhKO 

KOJIH'łCCTBa BOJihl BbiBO)li!MOl! C Teppi!TOpllll ee 6accel!Ha, HO 11MCIOT TaKlKC MHOra · acneKTOB 

11 MOfYT OTHOCI!ThCJI K pB3HbiM XapaKTepiiCTKaM, COCTBBJIJIJOWIIM OOHJITIIC pC'łHOra pClKHMa. : 

PHCJHKII 

l . flocpeJICTBCHIIhlC riiJlpOrpaMMbl CpCJIHHX 11 3KCTpCMaJihllhiX TC'!CIIIIi:t fliiJIIII.Ibl B fllKeJI60JKC 

(1961-1990); Qmaks- MBKCliMYMbl TC'lCHIIl! JIJIJI OJIIIOIIMCHIILIX JIHCH MHOfQ!IeTIIll; Qmin

MIIHIIMYMbl Te'!e!lł!H JIJIJI OllHOl!MCHHh!X JIHCl! MHOrDJieTIIJI; Qśr - .clJÓJlHHC . TC'ICHIIJI 

B OJIHOIIMCIIHblC JIHII MIIOrOJieTIIJI; Cv - K03cjlcjllll.IHCI!Tbl 113MCH'IHB0CTH , TC.'lCHHl! JIJIJI 

O)liiOHMCHHhiX JIIICH MHOrOJICTIIJI 

2. CTaHJiap113oBaiiHble OTKJJOIICHIIJI cpeJIIIHX H 3KCTPCMaJJhllhiX Te'leHHl! HHJ[Hli&I o fllKeJX6oJKe 

OT Cpe,lllll!X MHOfOJleTHll 1961-1990; Qsmaks- OTKJ!OIICIIHJI MBKCI!MOB .JIJJJI OlliiOHMCHIIhlX 
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HCCJleJIOB3HHH c6opHHKe OKa3aJIHCb BCe H3 npHHJITL!X BO BHHMaHHe <j>yHKUHH. PacnpeJ(e,TeHHe HX 

J(HCH MHOfOJleTHll; Qsm;n- OTKJlOHCHHll MHHHMOB .llilll O.llHOHMCHHLIX J(Heił MHOfOJleTHJI; Qsśr 

- OTKJlOHeHHJI cpe.llHHX .llillł O.llHOHMeHHLIX .llHefi MHOfOJleTHJI 

3. fHCTOrpaMMa '!aCTOTLJ H KpHBLIC: '13CTOTLJ CpC:.llHHX MHOfOJlC:THll CyTO'IHLJX Te'IC:HHH 

ITHilHULI B T1JKe.a6o)l(e ( npeBhllllC:HHJI H He.llOCTH)I(eHHll) 

4. qaCTOTLI CTaH.llapH30BaHHLIX cpe)lHHX H 3KCTpeMaJJbHLIX TC:'IC:HHH f1HJlHULJ B f1)1(C:.llfi0)1(C 

B npe.aenax MHOfOKpaTHOCTH HX CTaH.aapTHbiX OTKJlOHeHHH; dQmaks 'laCTOTJ,J 

CTaH.llapH30BaHHLJX MaKCHMaJILHLIX TC:'IeHHfi; dQm;n - '!aCTOThl CTaH.napH30BaHHhiX 

MHHHMaJILHLIX Te'leHHH; dQśr - '!aCTOTbl CTaH)lapH30BaHHblX CpC:)lHHX TC:'IC:HHH; ds. -

MHOrOKpaTHOCTL CT3H)l3pTHOrD OTKJlOHeHHll 

5. Ko3<lJ<lJHUHC:HTbl aBTOKoppenliUHH (k = l) O.llHOHMC:HHLIX CyTO'IHblX Te'leHHH ITHmtUbl 

B f1JKe)l60)I(e )lilll MHOrOJleTHJI 1961-1990 

6. K03<j><j>HUHC:HTLI perpeccHH ypaBHeHHJ:i TpeH)lOB O.llHOHMeHHLIX CyTO'IHLIX Te'leHHfi ITHilHUbl 

B lJJKe)lfiO)I(C: BO BpeMJI MHOrOileTHJI 1961-1990 

7. qaCTOTa H36paHHL!X pacnpe.aeneHHH CJły'!3HHOH nepeMeHHOH )lilll O)lHOHMeHIILJX CyTO'IHLIX 

TC:'IC:HHH f1HilHUbl B f1)1(C:.li60JKC: BO BpC:Mll MHOrOJleTHJI 1961-1990; rpynlłpOBaHHbJC: no 

KpHTepmo Akaike. 

8. CeJOHH3Jł H3MC:H'IHBOCTL nOliBJleHHJI )lHeJ:i c nplłHJITLIM BH.llOM pacnpe.aen eHHll cnyąafiHoii 

nepeMeHHOił; ITHilHUa B rr)l(e)l60)I(e (1961-1990) 

9. qaCTOTLl, B OT.lleill>Hb!X MC:Cl!Uax, .llHC:H C nplłHl!TblM Blł)lOM pacnpe.aeneHJłll cnyąaiiHOH 

nepeMeHHOił; f11łilHU3 B ITJKeJlfiOJKC: (1961- 1990) 

10. fO.liOBLIC: rH.llpOrp3MMLI O)lHOHMC:HHL!X Te'IC:HHH C 33)13HHOH BC:pOl!THOCTLIO npeBblll!C:HHJI; 

flHJlHU3 B fl)I(C:.llfiO)I(C:, (1961-1990) 
II. IToKaJaTeilH CeJOHHOCTił CyTO'IHLrx Te'!eHHii ITHnlłQLI B T1JKet~6o)l(e (1961-1990) 

12. BpeMJI KOHUC:HTpaUHH H HH.lleKCbi ce3oHHOCTH Markham .ll!lll CyTO'IHblX Te'leHHił T1HJJHULI 

B n)l(e)l60JKe; fO.llbl: A - 1975 (caMoe paHHee BpeMll KOHUeHTpaUHH) ; B - 1974 (caMoe 

n03.liHee BpeMJI KOHUeHTpauHH); C- cpe.liHJIJI MHOroJJCTiłll 1961-1990. CTpeJJKaMił o6o3Ha'l

eHLI pe3yilLTHpy10111HC: BC:KTOpbl BpeMeHH KOHUC:HTpauHH. qlłCJl3 - HH.lleKCLI CC:30HHOCTH 

(IS%). 
13. Jii3MC:HeHHJI aBTOKOppenl!UHH (A) Ił H3MeH'IHBOCTH (B) CyTO'łHLIX Te'!eHHH ITHilHllLI 

B n)l(e.li60JKe (1961-1990); T= 1, 2, 3, ... , 30 (ypaoHeHHJI TpC:H)lOB) 

14. ITocpe)lCTBeHHOC: KOJIJł'leCTBO pOCTOB H 113)1C:Hiłfi CyTO'IHLIX Te'łC:HHH f1HilHUbl B ITJKe)lOO)I(e 

(1961-1990); Fw1; Fs1 - KOJJH'łeCTBO pocroo H rra.aeHHfi CyTO'IHLIX Te'leHHił BO BpeMJI 

.li3HHoro ro11a. 06o3Ha'leHLI MHoroJICTHHe TpeH.llLI 

15. Ji13MC:HC:HHJI H MHOrOJICTHJIJI H3MC:H'IHBOCTh rD)lOBOrO 110Ka3aTeJJJI OTHOCHTC:JJhHOrO 

CyTO'!Horo npHpocTa Te'leHHll ITHJJHULI B ITJKe.a6oJKe (1961-1990); T= l, 2, 3, . .. , 30 

(ypaBHeHHe TpeH.lla) 

16. Ji!HTerpaJJhHall KpHBall fO.llOBOfO Te'IC:HHJI (A) H MHOrOJICTHHC: cpil!OKTY3UHH epOKa 

npeBh!IIIC:HHJI nOJIOBHHLI rDt!OBOro CTOKa (B); V*- H3KOnJJC:HHLie CyTO'IHLie Te'!eHHJI 

17. 06111ee BpeMl! 11aBO)lKOB (Pw) H MaJlh!X BO.ll (Pn) B ITHJIHUC: t!O T1lKet~60lK3, B K3ll(tJ.OM 

OT.llC:JlbHOM ro)ly MHOrOJJCTHJI 1961-1990 

18. BpeMJI KOHUeHTpauHH Te'łeHHJI ITHJIHULI B ~et~60)I(C: B K3ll(tJ.OM fOtJ.Y MHOrDJleTIJJI 1-961-

1990. ,UJIHHa CTpeJIKH onpe.llC:JIJICT . BC:JIH'IHHY HH.llC:KC3 CC:30HHOCTH (/S%). 0603H3'1eHO 

nOJIOJKeHHe BC:KTopa 110CpC:t!CTBC:HHOf0 BpC:MC:HH KOHUC:HTp3UHH. 

19. MHOfOJieTHHC: cpn!OKTY3UHJI BpeMC:HH KOHUC:HTp3UiiH TC:'IC:HHJI (A) H ero HH)lC:KCa 

CC:30HHOCTH (B); T1HllHUa B T1lKe)l60JKe (1961-1990); Pk1 - BpC:MJI KOHUC:HTj:'"llHH TC:'łC:HHJI 

(B rH.llpOJJOrH'IC:CKOM nJiaHe); Js1- HH)lC:KC CC:30HHOCTH. 

Ta6JJHULI 

l . KoppeJIIIUHH H36paHHLrx xapaKTepHL!X Te'IC:HHJ:i 

2. PeJyJlhTaTLI corJiacoB.aHHJI · pacnpe.aeneHHJI Beii6yrrna H cepHII MaKCIIMaJILHLIX ro.aoBLIX 

Te'!eHHlł ITHJIHUbl B ~et~6oJKe (Qrnax1) 
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SOME PROBLEMS OF CHANGES AND VARIABILITY OF ANNUAL HYDROGRAPH 
OF RIVER FLOW- PILICA A T PR:ZEDBÓRZ 

Summary 

This work i s an attempt o f statistical analysis o f long-term ( 1961-1990) hydrograph o f di
urnał flows o f Pilica in Przedbórz. The goal o f this paper i s also to present some useful charac
teristics for analyses o f spatio-temporal variability, anomały and tendency estimation. 

The result ofthe study is some mean and extreme "hydrographs" ofPilica's flow (Fig. 1). 
The phase of increased flows is not the result of single flood, but cumulated episodes in the 
period in various years. Period July/August and August/Sentember (Fig. 2) is worth to look at. 
Frequency distribulion of mean diurnał flow SQ; divided into subdomains of l m3·s·1 is right 
shifted (Fig. 3). Differences in histogram's shape for standardized maximum, minimum and aver
age flow also should be noticed (Fig.4 ). 

For selected days in year the level of autocorrelation was also checked together with the 
analysis o f coefficients o f regressio n functions (Fig. 5 and 6). 

For 30-year long course of flows from every day o f the year four distributions was fitted. The 
best-fit was found using Akaike criterion. Every evaluated function was finaiły in the set of results. 
Their frequency distribulion during a year is shown in Fig. 7, while in the Fig. 8 shows distribulion 
o f days- on annual time axis - with best-fit from one given function. This was also confirmed in 
the next chart (Fig. 9). 

Best-fit distributions for empirical distribulion o f flows in selected days of a year was used 
to calculate flows with given exceeding probability (90, 50, 10, 5 and l%). Their variability is 
shown in Fig. 10. 

One of a useful measure to describe seasonal variabili ty seems to be the season marker [5] 
(average distribulion i s shown in Fig. 11). !t is normally in the range of below -30% to over 70%. 
Another markers are concentration period [8] and its derivative - season index [7] - so called 
Markham indices (based on analytical geometry, Fig. 12). 

Dispersion of annual coefficient of flow variability and of autocorrelation is shown in 
Fig. 13. I t also shows that inertia of course of annuat flow consequently increased while its disper
sion declined. Another dimension of dynamics of a annual flow is mean annual relative increase 
coefficient [9], presented with its fluctuations and tendency in Fig. 15. 

U sefu! characteristic for assessment of annual and long term changes- day of year with half 
of amount oftotal annual flow- may be obtained by cumulation of diurnał flows (Fig. 16). 

Long-term variability o f flow concentration period and season index is shown in a vector chart 
(Fig. 18). Every vector points to concentration period (w), and its length is proportional to season 
index (!Si) calculated for every year. 

In the figure 19 duality of investigated period is shown again. Up to 1975 concentration period 
was relatively late, while in subsequent years it was moving towards winter (January, February). 

Presented work may by treated as an example o f fuli statistical analysis of long-term hy
drological data, with many ways, aspects and methods of conclusions. It should be pointed out 
that investigated series are only examples of one of possible ways of realization of the process 
and of presentation. Changes and variabili ty reflects not only the amount of water outflow from 
a basin, but impact on many aspects and characteristics o f water regime. 

Figures 

l. Average hydrographs of extreme and mean flows on Pilica at Przedbórz (1961-J990); Qmaks

maximum for identical days; Qmin - minimum for identical days; Q;,- average for identical 
days; ·cv- flow variabili ty coefficients for identical days 

2. Standardized deviation of average and extreme flows on Pilica at Przedbórz from long-term 
averages; Qsmaks- deviation of maximum for identical days; Qsmin ~ .deviation of minimum 
for identical days; Qs;,- deviation ofmean for identical days 
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3. Frequency histogram and mean frequency curves for long term flows on Pilica at Przedbórz 

( over- and undershooting) 
4. Frequencies o f standardized mean and extreme flows on Pilica at Przedbórz in the range of 

standard deviations; dQmaks - frequencies o f standardized maximum flows ; dQmin - frequen

cies o f standardized minimum flows; dQ;,- frequencies o f standardized average flows; dS

standard deviation 
5. Autocorrelation coefficients (k=l) for identical flows on Pilica at Przedbórz during 1961-1990 

6. Regression coefficients for trend s o f identical flows on Pilica at Przedbórz during 1961-1990. 

7. Frequency of selected distribulion for stochastic variable of identical flows on Pilica at 

Przedbórz during 1961-1990; Akaike criterion 
8. Seasonal variability o f days with selected ·distribution; Pilica at Przedbórz during 1961-1990 

9. Frequencies - in selected month - of days with selected distribution; Pilica at Przedbórz 

during 1961-1990. 
l O. Annuat hydrographs of identical flows with selected probability o f exceeding; Pilica at 

Przedbórz during 196ł-1990 
Ił. Season markers of diurnał flows on Pilica at Przedbórz during 1961-1990 
12. Concentration periods and Markham's seasonal indicesfor diurnał flows on Pilica at Przed

bórz; Years: A- 1975 (the earliest concentration period); B- 1974 (the !atest concentration 

period); C - łong term mean of 1961-1990. Arrows show vector of concentration period, 

numbers- seasonal ind i ces (I S%) 
13. Changes of autocorrelation (A) and variabiliły (B) of diurnał flows on Pilica at Przedbórz 

(1961-1990); T= l, 2, 3, .. . ,30 (trend formulas) 
14. Mean number ofrises and fal! sof diurnał flows ofPilica at Przedbórz during 1961-1990; Fwj; 

Fsj- number o f rises and fal! s o f diurnał flows in selected year. Long-term trend s marked. 

15. Changes and variabiliły of annuat marker of relative growth of diurnał flow of Piłica at 

Przedbórz during 1961-1990; T= l, 2, 3, ... , 30 (trend formuła) 
16. Accumulated curve of annuat flow (A) and long-term fluctuation of half-ycar flow exceeding 

term (B); V*- accumulated diurnał flows 
17. Accumulated time of floods (Pw) and low-waters (Pn) on Piłica up to Przedbórz, every year 

during 1961-1990 
18. Concentration seasons o f flow: Pilica at Przedbórz every year during 1961-1990 

Length of an arrows describes a value of season index (JS"/o). Mean concentration season 

vector marked 
19. Long-term fluctuation of concentration term of flow (A) and its season index (B); Pilica at 

Przedbórz ( 1961-1990); P'9- flow concentration (hydrological system); Isj- season ind ex 

Tables 

l. Correlation o f selected characteństic flows 
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