
W opracowanej metodyce pogłębio
nej analizy oddziaływań, ze względu 
na brak jednorodnych danych o stanie 
gospodarki wodnej w zlewniach, opar
to się na danych w ujęciu granic ad
ministracyjnych. Źródłem tych danych 
jest Bank Danych Regionalnych (BOR) 
tworzony i publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny. 

Właściwa ocena znaczących oddzia
ływań antropogenicznych i ich wpły
wu wymagała zaprojektowania bazy 
uwzględniającej zlewniowy charak
ter gospodarki wodnej, opartej na da
nych rzeczywistych. Zaproponowana 
metodyka i dostosowana do niej baza 
danych daje możliwość stopniowego 
odchodzenia od danych z BDR na ko
rzyść danych rzeczywistych. 

Założono, że baza danych składać 
się będzie z 44 zbiorów posegrego
wanych w pięciu grupach funkcyjnych. 
Metodą ekspercką wyznaczono kryte
ria inwentaryzacyjne obiektów. 

Zebranie danych do zaprojektowa
nej bazy daje możliwość ponownej, po
głębionej analizy znaczących oddzia
ływań antropogenicznych i oceny ich 
wpływu na wszystkie kategorie wód. 
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Odpływy maksymalne 
i indeksy powodziowości 
rzek europejskich* 
l Przedstawiono analizę zmienności mak

symalnych spływów jednostkowych rzek 
europejskich oraz miar powodziowości na 
podstawie indeksu Fran�ou. Podjęto pró
bę oceny częstości występowania wezbrań 
w okresie wielolecia. 

W ciągu roku nad kontynentem eu
ropejskim przemieszcza się nieco po
nad 1 O 000 km3 wilgoci atmosferycznej. 
Z tej objętości prawie 8300 km3 wody 
spada na jego powierzchnię w posta
ci różnych form opadu. Znaczna część 
opadu odparowuje (4940 km3}, ale po
została odpływa w postaci odpływu 
rzecznego lub bezpośredniego odpły
wu podziemnego do mórz kontynen
tu i Oceanu Atlantyckiego. Przeciętny 
współczynnik odpływu dla Europy wy
nosi ok. 34% i niemal wszędzie w Eu
ropie, poza niewielkim obszarem poło
żonym nad Morzem Kaspijskim, panu
ją warunki umożliwiające powstawanie 
nadwyżki opadów nad parowaniem, 
a więc może się tam wykształcić stała 
sieć rzeczna. Najwięcej wody z Euro
py trafia bezpośrednio do Oceanu At
lantyckiego - 2114 km3/rok. Dla przy
kładu do Morza Arktycznego docie
ra w tym czasie 735 km3, zaś roczny 
dopływ wody do Bałtyku wynosi ok. 
471 km3• 

Zróżnicowanie odpływu rzecznego 
na naszym kontynencie i to zarów
no w sensie ilościowym, jak i w od
niesieniu do reżimu rzek, jest bardzo 
duże. Najwyższe odpływy notowane 
są na eksponowanych ku północne
mu zachodowi górskich wybrzeżach 

* Pracę dofinansowano z funduszów projektu zama
wianego MEiN PBZ-KBN-086/P04/2004 

Skandynawii i Wysp Brytyjskich oraz 
w górach kontynentu (Alpy, Kaukaz, 
Karpaty, Pireneje). Najniższe wystę
pują zaś na obszarach położonych 
w basenach Mórz Czarnego i Ka
spijskiego oraz na Nizinie Węgier
skiej. Także ustroje rzeczne są bar
dzo zróżnicowane. Obok rzek o sto
sunkowo wyrównanych odpływach 
(Ren, Rodan, Marica) są też takie, 
których odpływy są bardzo zmienne 
w ciągu roku (Giomma, Kemi, One
ga). Kontynent europejski charakte
ryzuje się także, klimatycznie i geo
logicznie uwarunkowanym, dużym 
zróżnicowaniem przestrzennym licz
by, charakteru i pór występowania 
wezbrań i niżówek. 

• Miary odpływów maksymalnych 

Maksymalne przepływy rzek euro
pejskich, z oczywistych powodów, nie 
dorównują wielkością notowanym na 
świecie, ale już odpływy jednostkowe 
obliczone dla kulminacji największych 
wezbrań zanotowanych w rzekach na
szego kontynentu są zbliżone do mak
simów zarejestrowanych na świecie 
[Lwowicz 1979, Shaw 1994, Herschy 
1998, Smith, Ward 1998, Arnell 2002; 
Jokiel, Tomaiski 2005). 

Ekstremalnie wysokie odpływy jed
nostkowe w trakcie kulminacji wezbrań 
stwierdzono m.in. w zlewniach rzek: Cit
huatian w Meksyku- 9850 dm3• s·1 • km·2, 
Pionier w Australii- 6600 dm3• s·1• km·2 
czy w nowozelandzkiej Haast - 7540 
dm3• s·1• km·2 [Smith, Ward 1998]. Od
pływ jednostkowy w zlewni epizodycz
nego uedu Saura, zwanego "małym 
Nilem", odwadniającego fragmenty 
Atlasu Zachodniego, Saharyjskiego 
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