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stronie mostu, co nazbyt często nie jest 
prawdą,

3. HEC-RAS oblicza głębokość roz-
mycia dna przy podporach tylko dla naj-
prostszych przypadków. Program po-
zwala wprawdzie na modyfikację danych 
wejściowych, ale podręcznik użytkowni-
ka (user’s manual) nie oferuje żadnych 
wskazówek dotyczących tej opcji.

Oczywiście, dla inżyniera, który nie 
ma żadnej innej opcji, poza oblicze-
niami ręcznymi, możliwość obliczania 
głębokości potencjalnego rozmycia 
dna cieku przy użyciu HEC-RAS jest 
ułatwieniem. Należy jednak podkreślić 
jeszcze raz, że głębokości rozmycia 
obliczone dla przyczółków będą zbyt 
konserwatywne. Z kolei wartości obli-
czone przy podporach będą w bardziej 
skomplikowanych przypadkach zaniżo-
ne. W tej sytuacji używanie programu 
typu ABSCOUR jest dużo lepszą opcją. 
Czytelnicy zainteresowani używaniem 
programu bądź dodatkowymi informa-
cjami związanymi z artykułami opubli-
kowanymi w tej serii mogą skontakto-
wać się z Autorem za pośrednictwem 
redakcji.
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Artykuł prezentuje analizę porównawczą 
przestrzennego i czasowego zróżnicowa-
nia maksymalnych przepływów zarejestro-
wanych w 350 przekrojach rzek nizinnych 
i karpackich w latach 1951–2006. Obliczo-
ne indeksy Françou-Rodiera, pochodne tej 
miary oraz zaprezentowane analizy wska-
zują, iż nie ma dowodów na to by twierdzić, 
że w Karpatach i na Niżu Polskim wzrasta 
w ostatnim okresie liczba i wielkość kata-
strofalnych wezbrań.

Jednym z najważniejszych aspek-
tów badań nad konsekwencjami glo-
balnego ocieplenia jest przewidywanie 
zmian, jakie mogą wystąpić w obrębie 
ekstremalnych charakterystyk obiegu 
wody, w tym przepływów i odpływów 
maksymalnych, a co za tym idzie czę-
stości i rodzaju wezbrań. Prezentowa-
ne w tym artykule wyniki badań mają 
dać odpowiedzi na pytania:

□ Czy i w jaki sposób zmieniała się 
w okresie wieloletnim częstość i wyso-
kość maksymalnych odpływów z dwu 
kluczowych dla gospodarki wodnej re-
gionów Polski – Karpat i nizin?

□ Czy są dziś dowody na to, że w re-
gionach tych rośnie liczba i wysokość 
absolutnych maksimów przepływu i po-
wodziowość rzek?

□ Czy lata „powodziowe” zdarza-
ją się synchronicznie w obu regionach 
i czy ich zmienność czasową charakte-
ryzuje jakaś forma uporządkowania?

■ Materiał i metody
Analizie poddano materiał hydrome-

tryczny pochodzący ze 164 przekrojów 
kontrolnych rzek karpackich i podkarpa-
ckich oraz ze 186 przekrojów zlokalizo-
wanych na rzekach nizinnych (łącznie 
– 350 przekrojów) – rys. 1. Podobna li-
czebność obu zbiorów pozwala sądzić, 
iż uzyskane wyniki będą porównywal-
ne pod względem metodycznym i me-
rytorycznym. Powierzchnia zlewni za-
mkniętych badanymi przekrojami mieś-
ciła się w szerokich zakresach: niziny 
(od 78,4 do 109 729 km2), Karpaty (od 
4,1 do 16 824 km2). Dane o maksymal-
nych przepływach (WWQ) pochodzą 

Rys. 1. Rozmieszczenie analizowanych przekrojów wodowskazowych na rzekach karpa-
ckich i nizinnych



Gospodarka Wodna nr 5/2012 205

ADAM BARTNIK, PAWEŁ JOKIEL
Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Indeksy powodziowości (Françou-Rodiera) 
i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na nizinach,  

w przekroju wieloletnim
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Tabela I. Liczba WWQ w poszczególnych dekadach wielolecia

Lata Niziny Niziny [%] Karpaty Karpaty [%]

1951–1960 20 10,6 18 10,0

1961–1970 30 15,9 32 17,8

1971–1980 99 52,4 55 30,6

1981–1990 33 17,5 19 10,6

1991–2000 7 3,7 26 14,4

2000+ 0 0,0 18 16,7

Razem 189* 100,0 168* 100,0

* – w 3 przekrojach rzek nizinnych i w 4 karpackich, WWQ o takiej samej wysokości wystąpiły po 2 razy

z wielolecia 1951–2006 i zostały udo-
stępnione przez IMGW. Do analiz po-
służyły jednak tylko te wartości WWQ, 
które zaczerpnięto z serii co najmniej 
5-letnich. Nie był przy tym ważny hory-
zont czasowy (okres), który seria taka 
obejmowała, a wyłącznie jej długość. 
Do analiz porównawczych wykorzy-
stano również wyniki badań zaprezen-
towane w opublikowanym wcześniej 
opracowaniu autorów z 2010 r. (Bart-
nik, Jokiel 2010).

Analizy przeprowadzono wykorzy-
stując maksymalne odpływy jednostko-
we (WWq) – eq. 1 (Byczkowski, 1996), 
niemianowany indeks Françou-Rodie-
ra (K) – eq. 2 (Françou, Rodier 1969, 
Rodier 1987, Smith, Ward 1998) oraz 
zdefiniowany wcześniej przez autorów 
indeks wysokiej wody (IWW) – eq. 3 
(Bartnik, Jokiel 2008, 2010). Indeks ten 
powstaje na podstawie wskaźnika WWi , 
rozumianego jako liczba wszystkich 
WWQ zarejestrowanych w danym roku 
w rzekach regionu (kraju, kontynentu), 
odniesiona do liczby wszystkich prze-
krojów obserwowanych tam w tym sa-
mym roku. Każde absolutne maksimum 
przepływu rzeki (WWQ) opisuje też po-
równywalny i niemianowany indeks K, 
charakteryzujący skalę danego zdarze-
nia. Zatem iloczyny WWi oraz odpowia-
dające im sumy indeksów Ki obliczone 
dla poszczególnych lat pozwalają oce-
nić nie tylko względną liczebność eks-
tremów w danym regionie, ale również 
ich skalę w każdym roku wielolecia. 
W świetle indeksów IWW możliwa jest 
zatem ocena i analiza zmian stopnia 
„powodziowości regionu” w przekroju 
wieloletnim.
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Rys. 2. Obwiednie związków między maksymalnymi przepływami rzek (WWQ) i powierzch-
niami ich zlewni (A) – równania w tekście: czerwony – rzeki karpackie; zielony – rzeki nizin-
ne; niebieski – inne rzeki Polski (por. Bartnik, Jokiel 2010)

gdzie: WWQ – przepływ maksy-
malny w danym przekroju [m3·s-1], 
A – powierzchnia zlewni [km2], WWq 
– maksymalny odpływ jednostkowy  
[dm3·s-1∙km-2], IWWi – indeks wysokiej 


