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Streszczenie 

 
Opracowanie jest krótką charakterystyką maksymalnych przepływów, odpływów 

i indeksów powodziowości Françou-Rodiera rzek kontynentów półkuli południowej. 
Materiał źródłowy stanowiły absolutnie najwyższe zanotowane w XX w. maksima 
przepływu (WWQ) z 462 przekrojów wodowskazowych z obszaru Afryki, Ameryki 
Południowej oraz Australii i Oceanii. Dla rzek poszczególnych kontynentów 
wyznaczono równania obwiedni przepływów maksymalnych. Autorzy podjęli także 
próbę oceny zmian względnej liczby oraz wielkości maksimów przepływu w wieloleciu. 
W analizach wykorzystano, zdefiniowany we wcześniejszych pracach autorów, indeks 
wysokiej wody (IWWk). Na podstawie analizy wieloletniej zmienności IWWk można 
stwierdzić, iż powodziowość rzek płynących na kontynentach półkuli południowej nie 
wzrastała, ani nie zmieniła się istotnie w ciągu XX w. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Gwałtowne wezbrania rzek oraz po-
wodzie należą do zjawisk ekstremalnych, 
które zawsze niosą ze sobą ogromny 
ładunek emocjonalny. Tym bardziej, iż w 
klasyfikacji katastrof naturalnych zajmu-
ją one czołowe miejsce pod względem 
wielkości strat. W świetle badań przed-
stawionych przez IFRC (International 
Federation of Red Cross and Crescent 
Societies), w latach 1973–2002 niemal 
90% wszystkich katastrof było konse-
kwencją zjawisk hydrologiczno-meteo-
rologicznych [Kowalczak 2007, Bartnik, 
Jokiel 2008]. Przy czym w ostatnich 

trzech dekadach XX w. skutkami powo-
dzi zostało dotkniętych blisko 70% ogól-
nej liczby osób poszkodowanych w efek-
cie tego rodzaju zjawisk.  

Z powodu zagrożeń wynikających 
z występowania gwałtownych wezbrań 
rzecznych, problem ich prognozowania 
oraz pomiaru wzbudza duże zaintereso-
wanie opinii publicznej. Niepewność 
jutra sprawia, że społeczeństwo oczekuje 
– a wręcz domaga się – rzetelnych in-
formacji o prawdopodobieństwie formo-
wania się ekstremalnie wysokich wez-
brań rzecznych. Niejednokrotnie okazuje 
się jednak, iż oczekiwania te są nie-
współmierne do dokładności pozyskiwa-
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nych danych hydrometrycznych. Ekstre-
malne zjawiska hydrologiczne, w tym 
największe przepływy rzeczne, cechuje 
bowiem znaczna indywidualność oraz 
nieprzewidywalność. Z tego względu 
wszelkie dane dotyczące skali i częstości 
tych zdarzeń można uznać za bezcenne, 
mimo że są zwykle obarczone znacznymi 
błędami. Dla prognozowania hydrolo-
gicznych zjawisk ekstremalnych należy 
wykorzystywać tylko te dane, które wy-
różniają się wiarygodnością, serie pomia-
rów są ciągłe, a badania prowadzone 
były w sposób celowy [Langbein 1972]. 
Te trzy kryteria sprawiają, że uzyskane 
prognozy nie są jedynie domniemanymi 
scenariuszami ich autorów i przysłowio-
wym „wróżeniem z fusów”. Nabierają 
one bowiem cech naukowej obiektywno-
ści oraz wiarygodności. 

W ostatnich latach, w publikatorach 
i w środowisku naukowym dyskutowany 
jest również problem sprowadzający się 
do pytania: czy wraz z upływem lat 
wzrasta częstotliwość oraz skala ekstre-
malnie wysokich przepływów rzecznych 
[Kundzewicz, Kowalczak 2008, Milli-
man, Farnswarth 2011] ? Z oczywistych 
powodów rośnie także chęć poznania 
genezy ewentualnych zmian ustroju rzek. 
Prezentowane opracowanie wpisuje się 
w ten nurt badawczy. Zawiera bowiem 
analizę zmian częstości oraz wysokości 
najwyższych zanotowanych przepływów 
rzek płynących na kontynentach półkuli 
południowej w XX w. W opracowaniu 
podjęto jednocześnie próbę ustalenia, czy 
w tej części świata wzrastał stopień po-
wodziowości rzek w ostatnim stuleciu. 
Jest ono kontynuacją wcześniejszych 
badań autorów dotyczących powodzio-
wości rzek półkuli północnej [Bartnik, 
Jokiel 2008], zaś w szerszym kontekście 
zostało ujęte w najnowszym ich dziele 
[Bartnik, Jokiel 2012]. Zawarto w nim, 
między innymi, informacje dotyczące 
klimatycznych uwarunkowań formowa-
nia się wezbrań na poszczególnych kon-
tynentach półkuli południowej. Interesu-

jącym zagadnieniem może być także 
porównanie obu półkul pod względem 
powodziowości rzek płynących na ich 
kontynentach. 
 
Metody badań 
 

Materiał badawczy opracowania sta-
nowiły maksymalne przepływy (WWQ) 
zanotowane w XX w. na posterunkach 
wodowskazowych zamykających zlewnie 
rzek Afryki, Ameryki Południowej oraz 
Australii i Oceanii. Zebrane dane hydro-
metryczne posłużyły do wyznaczenia 
tzw. obwiedni przepływów maksymal-
nych rzek poszczególnych kontynentów 
półkuli południowej. W odniesieniu do 
rzek świata podobną zależność wyzna-
czyli wcześniej J. A. Rodier oraz M. Ro-
che [1984]. Ma ona postać: 

 
nACWWQ   [m3·s–1]  [1] 

 
gdzie: WWQ – najwyższy możliwy prze-
pływ [m3·s–1], A – powierzchnia zlewni 
[km2], C – parametr odzwierciedlający 
czynniki wpływające na odpływ maksy-
malny, n – parametr określający krzywi-
znę funkcji obwiedni. 

Powyższa formuła pozwala na wy-
znaczenie przybliżonego maksymalnego 
możliwego przepływu rzek dla danej 
powierzchni zlewni. Dzięki temu może 
być wykorzystywana we wstępnym sza-
cowaniu wielkości tych ekstremalnych 
zjawisk hydrologicznych.  

Natężenie przepływu, za pomocą któ-
rego określa się najczęściej kulminację 
przepływu wezbraniowego, uniemożli-
wia porównywanie rzek o różnej zasob-
ności wodnej. Dlatego do analiz porów-
nawczych stosuje się najczęściej tzw. 
odpływ jednostkowy, podawany 
w dm3·s–1·km–2. Miara ta umożliwia 
waloryzowanie wezbrań rzek o różnej 
wielkości zlewni. 

Do porównywania największych 
wezbrań rzecznych wykorzystuje się cza-
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sem indeks powodziowości Françou-
Rodiera, zwany również indeksem K 
[Rodier, Roche 1984, Smith, Ward 1998, 
Herschy 2004]. Opisuje on skalę wezbra-
nia rzecznego w funkcji wielkości jego 
kulminacji i powierzchni zlewni. Indeks 
K wyznacza się za pomocą formuły: 
 


















8)(
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WWQLogK  [2] 

 
gdzie: K – indeks Françou-Rodiera, 
WWQ – przepływ maksymalny [m3·s–1], 
A – powierzchnia zlewni [km2]. 

Indeks powodziowości Françou-
Rodiera jest wielkością niemianowaną. 
Przyjmuje się, że im wyższą osiąga on 
wartość, tym skala wezbrania maksymal-
nego jest większa. Najwyższe indeksy 
Françou-Rodiera przekraczają niekiedy 
6. Dla przykładu, stosunkowo wysokie 
indeksy mają rzeki: Shingu Oga w Japo-
nii – 6,29, Narmada w Indiach – 6,21 czy 
Tam Shui na Tajwanie – 6,20. Dla mak-
symalnego wezbrania islandzkiej Skeida-
ry (w 1996 r.), w czasie trwania tzw. 
jökulhlaup (isl. powódź lodowcowa), 
obliczony indeks K jest równy 7,34, co 
bez wątpienia można uznać za absolutne 
maksimum w skali świata. Indeksy K 
przyjmują również wartości ujemne. 
Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, 
gdy zanotowany WWQ jest wielokrotnie 
niższy od przepływu uwarunkowanego 
wielkością zlewni. Indeks Françou-
Rodiera umożliwia zatem porównanie 
poszczególnych wezbrań pod kątem ich 
wielkości, natomiast odpływ jednostko-
wy przepływu kulminacyjnego pozwala 
na dokonywanie analiz przestrzennych.  

Dla danego obszaru (np. kontynent, 
kraj, region) i dla danego roku można 
także ustalić względną, w stosunku do 
liczby obserwowanych wówczas wodo-
wskazów, liczbę zdarzeń WWQ [Bartnik, 
Jokiel 2008]. Miarę tę nazwano wskaźni-
kiem wysokiej wody dla roku „k” (WWk) 
i wyrażono w procentach. Charakterysty-

ka ta pokazuje, w jakim procencie rzek 
obserwowanych w danym roku i na da-
nym obszarze zdarzyło się absolutne 
maksimum przepływu.  

Jednocześnie, każde absolutne mak-
simum przepływu rzeki opisuje porów-
nywalny i niemianowany indeks K cha-
rakteryzujący skalę tego zdarzenia. Za-
tem, iloczyn wskaźnika wysokiej wody 
dla roku „k” (WWk) oraz sumy indeksów 
Kj ustalonych dla maksymalnych prze-
pływów, które na danym obszarze wy-
stąpiły w tymże roku, pozwala na ocenę 
nie tylko względnej skali powodziowości 
danego roku na danym obszarze (tu na 
kontynentach półkuli południowej), ale 
także na zbadanie jej zmienności w skali 
wielolecia [Bartnik, Jokiel 2007, 2008, 
2010]. Formułę tego indeksu opisuje 
wzór: 
 

k

N

j
jkk KWWIWW )(

1



  [3] 

 
gdzie: IWWk – indeks wysokiej wody dla 
roku „k” oraz danego obszaru, WWk – 
wskaźnik wysokiej wody dla roku „k” na 
danym obszarze [%], Kj – indeks powo-
dziowości Françou-Rodiera w rzece „j” 
i roku „k”, N – liczba przekrojów, 
w których zanotowano WWQ. 
 
Materiał źródłowy 
 

Podstawę opracowania stanowił ma-
teriał hydrometryczny zestawiony przez 
R.W. Herschy’ego [2004] w World Cata-
logue of Maximum Observed Floods. 
Katalog ten jest kontynuacją oraz swoi-
stym uzupełnieniem studium przygoto-
wanego wcześniej przez J.A. Rodiera 
oraz M. Rocha [1984]. Oba opracowania 
powstały przy współpracy i wsparciu ze 
strony organizacji: IAHS (International 
Association of Hydrological Sciences), 
UNESCO (w ramach Międzynarodowe-
go Programu Hydrologicznego – Interna-
tional Hydrological Programme) oraz 
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WMO (World Meteorological Organiza-
tion).  

Wyselekcjonowane dane hydrome-
tryczne zostały poddane weryfikacji tak, 
aby procedury obliczeniowe oraz analizy 
odznaczały się możliwie najwyższym 
poziomem rzetelności. Zbudowanie peł-
nowartościowego rekordu odnoszącego 
się do konkretnego wezbrania nie zawsze 
było jednak możliwe. Niekiedy brakowa-
ło jednej ze składowych rekordu, np. 
współrzędnych wodowskazu bądź liczby 
lat obserwacji. Czasem dane hydrolo-
giczne zawierały adnotacje, iż sposób ich 
pozyskania nie był w pełni profesjonalny, 
a podana wielkość WWQ jest jedynie 
szacunkowa. W zestawieniach niejedno-
krotnie pojawiały się także błędy doty-
czące wielkości przepływów czy po-
wierzchni zlewni. Wszystkie dane, które 
wzbudzały jakiekolwiek wątpliwości, 
były indywidualnie analizowane i w mia-
rę możliwości uzupełniane lub korygo-
wane na podstawie różnych źródeł oraz 
wiedzy autorów. 

Liczba pozytywnie zweryfikowanych 
rekordów opisujących przepływy mak-
symalne rzek (WWQ) jest zróżnicowana 
na poszczególnych kontynentach (ryc. 1). 
W Ameryce Południowej liczy 107 wo-
dowskazów zlokalizowanych na 71 rze-
kach. W przypadku Afryki opracowanie 
dotyczy 281 profili i 228 rzek, natomiast 
w przypadku Australii i Oceanii – 74 
rekordy i 68 rzek. Wybrane zlewnie 
odwadniają obszary położone w obrębie 
różnych stref klimatycznych, o odmien-
nych warunkach fizycznogeograficznych. 
Są one rozłożone nierównomiernie na 
badanym obszarze – brak bowiem punk-
tów pomiarowych w miejscach pozba-
wionych stałej sieci rzecznej. 

Wykorzystane w analizach rekordy 
pochodzą z serii obserwacyjnych, któ-
rych długość wynosiła przynajmniej 
5 lat, nieistotny był przy tym horyzont 
czasowy obserwacji. Największą liczbę 
takich danych dla rzek kontynentów 
półkuli południowej udało się pozyskać 

z lat 1950–1980 (powyżej 200 rekor-
dów), dlatego to wielolecie należy uznać 
za najbardziej nasycone informacją hy-
drologiczną (ryc. 2). Stosunkowo naj-
mniej danych pochodziło z pierwszej 
oraz ostatniej dekady rozpatrywanego 
wielolecia. W skali poszczególnych kon-
tynentów wyjątek stanowiła Australia 
i Oceania, gdzie od połowy lat 60. XX w. 
aż do końca stulecia liczba zweryfikowa-
nych serii każdego roku przekraczała 50. 
Informacje hydrologiczne z początku 
XXI w. pochodziły jedynie z 11 poste-
runków wodowskazowych zlokalizowa-
nych na terytorium Brazylii. 

Długość serii, z których zaczerpnięto 
informacje o maksimach przepływu, 
również jest bardzo zróżnicowana na 
rozpatrywanym obszarze i zawiera się 
w przedziale: od założonego minimum 
(5 lat) do ponad 98 lat (Parana w Cor-
rientes) (ryc. 3). Najwięcej serii na kon-
tynentach półkuli południowej liczyło 
30–34 lata. Zdecydowanie najdłuższe 
serie pochodzą z Australii i Oceanii – ich 
średnia długość wynosi 52 lata, zaś po-
łowa uwzględnionych wodowskazów 
była obserwowana co najmniej 44 lata. 
Znacznie krótsze są przeciętnie serie 
pomiarowe rzek Ameryki Południowej 
(33 lata) oraz Afryki (29 lat). 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Ameryki 
Południowej 
 

Powierzchnie zlewni (A km2), dla 
których obliczano poszczególne charak-
terystyki maksimów wezbrań, mieszczą 
się w przedziale od około 8,5 km2 (zlew-
nia badawcza: Crique Gregorie – Sta-
tion 1 w Gujanie Francuskiej) do ponad 
4 640 300 km2 (Amazonka w Obidos); 
ich zakres jest największy spośród bada-
nych kontynentów. Połowa zlewni ma 
powierzchnie z przedziału 8600–222 395 
km2, a współczynnik zmienności dla 
całego analizowanego zbioru jest równy  
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Ryc. 3. Długość serii obserwacyjnych w uwzględnionych wodowskazach rzek kontynentów 

Półkuli Południowej. 

Fig. 3. The length of the record series for the water gauges observed on the Southern Hemisphere continents. 
 
 
240%. Łączna powierzchnia uwzględ-
nionych zlewni jest przy tym o około 
48% większa od obszaru całego konty-
nentu i wynosi 26,3 mln km2. Wynika to 
z faktu, że do analiz posłużyły dane po-
chodzące nie tylko ze zlewni autochto-
nicznych. 

Maksymalne przepływy (WWQ) 
w czasie najwyższych wezbrań rzek 
Ameryki Południowej są bardzo zróżni-
cowane: od poniżej 38 m3·s–1 (Crique 
Gregorie) do 370 000 m3·s–1 (Amazonka) 
(ryc. 4). Przy wyznaczaniu najlepiej 
dopasowanego do tych danych równania 
krzywej obwiedni obie w/w wartości 
pominięto, gdyż WWQ w trakcie obu 
wezbrań zostały przez hydrologów usta-
lone tylko na podstawie badań pośred-
nich. Warto też zauważyć, że punkty 
reprezentujące te przepływy dość wyraź-
nie odstają od smugi pozostałych. Istnieje 

zatem duże prawdopodobieństwo, że 
mogą one być przeszacowane. Między 
innymi z tego względu wyznaczone dla 
Ameryki Południowej równanie obwied-
ni WWQ w funkcji powierzchni zlewni 
jest adekwatne wyłącznie w przedziale 
od około 100 do około 1 000 000 km2. 
Na podkreślenie zasługuje również fakt, 
że współczynnik zmienności WWQ na 
tym kontynencie jest identyczny ze 
współczynnikiem uzyskanym dla zbioru 
powierzchni zlewni i wynosi także 240%. 

Mimo że Ameryka Południowa jest 
kontynentem o największych zasobach 
wodnych, to obliczone odpływy jednost-
kowe (WWq) kulminacji wezbrań rzecz-
nych są tutaj stosunkowo niskie i mało 
zróżnicowane, również przestrzennie. 
Niemal wszystkie maksymalne odpływy 
jednostkowe w badanej grupie przekro-
jów mieszczą się w przedziale od 



A. Bartnik, P. Jokiel, B. Stanisławczyk 

54 

10 dm3·s–1·km–2 do 1000 dm3·s–1·km–2 
(ryc. 5A). Tylko w jednym przypadku 
WWq był większy od 1 m3·s–1·km–2 
(4,48 m3·s–1·km–2 – Crique Gregorie). 
Także tylko w jednej zlewni zanotowano 
WWq mniejszy od 0,01 m3·s–1·km–2 (ar-
gentyńska Pilcomayo). Składają się na to 
zapewne dwie przyczyny. Po pierwsze, 
liczba dostępnych danych z tego konty-
nentu jest niestety stosunkowo niewielka, 
a po drugie, uwzględnione w analizach 
wodowskazy zamykały przeważnie 
zlewnie duże (jedynie 25% zlewni miało 
powierzchnie mniejsze od 8600 km2). 
Wszystko to istotnie wpłynęło na zareje-
strowany zakres  WWq. 

Powodziowość rzek Ameryki Połu-
dniowej mierzona indeksem K nie wyda-
je się duża, głównie z uwagi na stosun-
kowo mało zróżnicowaną próbkę dostęp-
nych danych. Rozkład obliczonych in-
deksów powodziowości Françou-Rodiera 
rzek południowoamerykańskich jest 
zbliżony do normalnego i różni się wy-
raźnie od rozkładów zidentyfikowanych 
w przypadku WWq (ryc. 6A). Prawie 

40% rzek charakteryzuje się przeciętną 
powodziowością (K w przedziale 3,0–
4,0), ale jednocześnie około 15% rzek 
należy zaliczyć do powodziogennych 
i groźnych (K w przedziale 4,0–6,0), 
a jedną (Amazonka) do bardzo groźnych 
(K > 6). Zwraca też uwagę stosunkowo 
duży udział rzek o bardzo małym indek-
sie powodziowości (34% obliczonych K 
mieści się w przedziale 0,0–3,0). 

W przypadku Ameryki Południowej 
wnioski bazują na niezbyt licznym mate-
riale hydrometrycznym, dlatego dość 
trudno uznać je za w pełni udokumento-
wane. Największe wątpliwości budzi 
niewielka liczba małych rzek i zlewni, 
których dane zostały pozytywnie zwery-
fikowane – tylko trzy zlewnie kontynentu 
miały powierzchnie mniejsze od 1000 
km2. Fakt ten, w ocenie autorów, znie-
kształca nieco wyniki przeprowadzonych 
analiz statystycznych i każe ostrożnie 
traktować prezentowane spostrzeżenia 
i wnioski odnośnie skali powodziowości 
rzek tego kontynentu. 

 

 
Ryc. 4. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Ameryki Południowej w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 4. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of South America. 
The envelope curve and its equation were also shown. 
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Ryc. 5. Maksymalne odpływy jednostkowe (WWq) w rozpatrywanych przekrojach wodowskazowych 

rzek Ameryki Południowej (A), Afryki (B), Australii i Oceanii (C). 

Fig. 5. Maximum specific runoffs (WWq) of the investigated rivers water gauge of South America (A), 
Africa (B), Australia and Oceania (C). 
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Ryc. 6. Indeksy powodziowości (K) wybranych rzek Ameryki Południowej (A),  

Afryki (B), Australii i Oceanii (C). 

Fig. 6. The flooding indices (K) chosen rivers of South America (A), 
Africa (B), Australia and Oceania (C). 

 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Afryki 
 

Powierzchnie zlewni rzek afrykań-
skich, dla których zweryfikowano mak-
symalne przepływy, mieszczą się w bar-

dzo szerokim zakresie: od 3,6 km2 
(zlewnia reprezentatywna Lozeri-que 
w Korhogo na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej) do ponad 3,8 mln km2 (Kongo/Zair 
w przekroju Boma). Łatwo zauważyć, że 
największa ze zlewni jest ponad milion 



Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli południowej 
 

57 

razy większa od najmniejszej (ryc. 7). 
Prawie 25% uwzględnionych zlewni ma 
powierzchnię mniejszą od 1 000 km2, 
a kolejne 25% – większą od 35 000 km2. 
Współczynnik zmienności w badanym 
zbiorze wartości powierzchni zlewni 
sięga 400%. 

Przepływy WWQ są na kontynencie 
afrykańskim także bardzo zróżnicowane, 
choć ich zmienność jest już wyraźnie 
mniejsza od zmienności A i niewiele 
przekracza 240%. Przepływy najwięk-
szych wezbrań w dolnym biegu Kongo 
sięgały prawie 90 000 m3·s–1, a w kilku 
małych rzekach RPA, Tunezji i Czadu 
nie przekraczały 100 m3·s–1. Przedsta-
wione równanie funkcji obwiedni dobrze 
aproksymuje przepływy skrajne i to nie-
mal w całym zakresie zmienności A 
i WWQ, choć z uwagi na niewielką liczbę 
danych ze zlewni bardzo małych, wydaje 
się w tym przedziale słabo uwarunko-
wane. 

Maksymalne odpływy jednostkowe 
w kulminacjach wezbrań są w zlewniach 
rzek afrykańskich dużo bardziej zróżni-

cowane niż w zlewniach Ameryki Połu-
dniowej. W 13 przypadkach obliczone 
WWq są mniejsze od 0,01 m3·s–1·km–2, 
ale jednocześnie w 12 zlewniach są one 
wyższe od 10 m3·s–1·km–2, a w 65 przy-
padkach mieszczą się w przedziale od 
1 do 10 m3·s–1·km–2 (ryc. 5B).  

Wśród największych WWq aż 6 po-
chodzi ze zlewni w RPA, 2 z Togo, 1 
z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz 3 
z wyspy Reunion. W 25% zlewni WWq 
są większe od 1,2 m3·s–1·km–2, a w kolej-
nych 25% zbioru – mniejsze od 
0,05 m3·s–1·km–2. Zróżnicowanie prze-
strzenne maksymalnych odpływów jed-
nostkowych na kontynencie jest duże 
i zmierzone współczynnikiem zmienno-
ści sięga 270%. 

Powodziowość rzek afrykańskich 
oceniona w oparciu o indeks K jest sto-
sunkowo wysoka. Z ogólnej liczby prze-
krojów uwzględnionych na tym konty-
nencie w 25% indeks ten był większy od 
4,1. W grupie rzek o największym indek-
sie (K > 5,0) znalazło się m.in.: 13 rzek 
z RPA (np. Black Mifolozi – 5,56), 6 

 
 

 
Ryc. 7. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Afryki w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 7. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of Africa. 
The envelope curve and its equation were shown. 



A. Bartnik, P. Jokiel, B. Stanisławczyk 

58 

rzek Madagaskaru (np. Mandrare – 5,40), 
2 z wyspy Reunion (np. Roches – 5,28) 
oraz 2 cieki tunezyjskie (np. Zeoud – 
5,63).  

Jednocześnie, w 69 przypadkach ob-
liczone indeksy Françou-Rodiera wska-
zują na małą lub bardzo małą skalę po-
wodziowości rzek, dla których je uzy-
skano (ryc. 6B). Ponadto aż w 13 prze-
krojach wodowskazowych indeksy K 
przyjmowały wartości ujemne, np. Chari 
(w przekroju N’Djamena), Niger (Nia-
mey, Dire, Joene Bode), Nil (Aswan), Nil 
Biały (Malakal, Mongalla). Przyczyny 
zmniejszania się zasobów wodnych tych 
rzek należy upatrywać głównie we 
wzmożonych poborach wody do celów 
nawadniania, co dodatkowo wzmaga 
zjawisko pustynnienia na kontynencie 
[Kowalczak 2007, Bartnik, Jokiel 2012]. 
 
Odpływy maksymalne oraz indeksy 
powodziowości rzek Australii i Oceanii 
 

Łączna powierzchnia uwzględnio-
nych zlewni wynosi nieco ponad 3,56 

mln km2, co stanowi około 46% konty-
nentu. Współczynnik zmienności A 
w badanym zbiorze jest duży i sięga 
300%. Rozpatrywane zlewnie mieszczą 
się w przedziale od niespełna 31 km2 
(Papeiha w przekroju Cote10 na Tahiti) 
do niemal 1 000 000 km2 (Murray po 
wodowskaz Morgan). Nieco ponad 25% 
wodowskazów zamyka powierzchnie 
mniejsze od 500 km2, a zatem analizo-
wane WWQ pochodzą z rzek i zlewni 
stosunkowo małych w porównaniu z ba-
danymi na innych kontynentach. 

Największy przepływ na kontynencie 
australijskim wystąpił w rzece Roper 
(w przekroju Red Rock) w styczniu 1940 
r. i wynosił 47 400 m3·s–1 (ryc. 8). Poza 
kontynentem, ogromną masę wody pro-
wadziła, w Wigilię 1981 r., nowokale-
dońska Quaieme (przekrój Derniers Ra-
pides) – 10 400 m3·s–1. Odpływ jednost-
kowy w kulminacji tego wezbrania (jed-
nego z najwyższych zanotowanych na 
świecie) wynosił 31,5 m3·s–1·km–2. Ist-
nieje jednak pewne prawdopodobień-
stwo, że obliczenia WWQ w tym przy-  

 
 

 
Ryc. 8. Przepływy maksymalne (WWQ) rzek Australii i Oceanii w funkcji powierzchni ich zlewni (A). 

Linia przedstawia obwiednię, której równanie podano wyżej. 

Fig. 8. Maximum discharges (WWQ) as related to basin areas (A) of the rivers of Australia and Oceania. 
The envelope curve and its equation were shown. 
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padku zostały obarczone zbyt dużym 
błędem, dlatego punkt ten pominięto przy 
estymowaniu funkcji obwiedni. Mimo 
dużej dyspersji w wektorze powierzchni 
zlewni, współczynnik zmienności WWQ 
rzek australijskich jest stosunkowo niski 
i wynosi 128%. W rezultacie smuga 
punktów na przedstawionym diagramie 
jest dość płaska, a funkcja obwiedni ma 
relatywnie duży parametr zakrzywienia 
(–0,0749). 

Rozpiętość między ekstremami WWq 
w zlewniach australijskich jest najwięk-
sza spośród rozpatrywanych kontynen-
tów (ryc. 5C). Uzyskane wartości różnią 
się niekiedy o cztery rzędy wielkości. 
Niemal w połowie analizowanych prze-
krojów WWq są wyższe od 1 m3·s–1·km–2, 
a w ponad 25% przekrojów przekraczają 
nawet 3,1 m3·s–1·km–2. Równocześnie 
w 12 rzekach, głównie z prowincji Que-
ensland i Australii Zachodniej, wezbra-
niowe odpływy jednostkowe są niskie 
i bardzo niskie, schodząc poniżej 
0,01 m3·s–1·km–2. 

Indeksy powodziowości K rzek Au-
stralii i Oceanii zawierają się w bardzo 
szerokim przedziale (ryc. 6C). Zdarza 
się, że są one mniejsze od zera oraz 
większe od 6,0. Indeksy świadczące 
o dużej i bardzo dużej powodziowości 
(K > 4,0) stwierdzono aż w 48 rzekach, 
co stanowi blisko 2/3 całego zbioru. 
Wynika to ze specyfiki rzek i zlewni 
obszarów Australii i Oceanii, które są 
krótkie i bardzo narażone na ekstremalne 
zjawiska pogodowe związane z masami 
powietrza napływającymi znad wszecho-
ceanu.  
 
Dyskusja i wnioski 
 

Na podstawie rozkładu wielkości in-
deksów IWWk dla rzek Ameryki Połu-
dniowej należy stwierdzić, iż najbardziej 
powodziowe w ciągu ostatniego 50. lecia 
były lata: 1983, 1976 i 1959 (ryc. 9A). 
W tym zestawieniu wyraźnie dominuje 
rok 1983, kiedy aż w co piątej rzece 

kontynentu zanotowano maksimum 
przepływu. W dwu pozostałych latach 
oraz w 1949 roku, takie ekstrema wystą-
piły w co najmniej 10% rozpatrywanych 
rzek. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że w ostatnich dwóch dekadach wielole-
cia, liczba i skala ekstremalnych wezbrań 
rzecznych na tym kontynencie nie była 
duża. Równocześnie, licznie wystąpiły 
lata lub sekwencje lat, w których w żad-
nej rzece kontynentu nie zanotowano 
WWQ. 

W odniesieniu do rzek afrykańskich, 
najwyższymi indeksami IWWk w XX w. 
wyróżniały się lata: 1987, 1988 oraz 
1925, 1969 i 2000 (ryc. 9B). W najbar-
dziej powodziowych latach, 1925, 1988 
i 2000, w ponad 15% obserwowanych 
wówczas rzek zanotowano WWQ. Naj-
dłuższy okres, który nieprzerwanie od-
znaczał się „niepokojem” hydrologicz-
nym, obejmował lata 1948–1981. Należy 
również podkreślić, że począwszy od 
czwartej dekady ubiegłego wieku niemal 
w każdym roku rejestrowano w którejś 
z rzek Afryki absolutne maksimum prze-
pływu, zaś w ostatnim dwudziestoleciu – 
jedynie w latach: 1982–1983, 1991–1992 
oraz w 1997–1999.  

W wieloletnim rozkładzie indeksu 
IWW dla rzek Australii i Oceanii wyraź-
nie zaznaczają się trzy okresy zwiększo-
nej powodziowości (1916–1929, 1945–
1956, 1974–1984) rozdzielone dłuższymi 
fazami względnego spokoju (ryc. 9C). Za 
najbardziej powodziowe w tym regionie 
należy uznać lata: 1975, 1981 i 1925. 
Równocześnie, wielkość indeksów IWWk 
dla lat o największej powodziowości rzek 
Australii i Oceanii wskazuje, że skala 
zanotowanych ekstremów jest wyraźnie 
mniejsza niż na pozostałych omawianych 
kontynentach. 

Wieloletnią zmienność IWW porów-
nano z dynamiką indeksu ENSO w XX 
w. Wydaje się to uzasadnione z uwagi na 
fakt, iż okresowe anomalie klimatyczne, 
będące następstwem zjawisk El Niño 
oraz La Niña, są niejednokrotnie uzna- 
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wane za przyczynę powodzi w różnych 
regionach świata [Philander et al. 1989, 
Glynn 1990, Sarachik, Cane 2010]. 
W analizach porównawczych wykorzy-
stano średnie roczne indeksy SST obli-
czane jako różnica pomiędzy średnią 
temperaturą powierzchni wody oceanu 
w szerokościach równikowych (między 
20ºN a 20º S) oraz pozarównikowych (od 
20º do 90º N i S) [www.jisao]. Podstawą 
obliczeń były dane zebrane w Internatio-
nal Comprehensive Ocean-Atmosphere 
Data Set [www.icoads]. Obliczone in-
deksy (ENSOk) parametryzują wielkości 
anomalii termicznych utożsamianych 
najczęściej ze zjawiskiem El Niño od 
początku XX wieku. 

W przypadku wszystkich kontynen-
tów półkuli południowej obliczone 
współczynniki korelacji pomiędzy śred-
nimi rocznymi indeksami ENSOk i IWWk 
są statystycznie nieistotne i wynoszą 
odpowiednio: 0,09 dla Ameryki Połu-
dniowej, 0,11 dla Afryki, –0,13 dla Au-
stralii i Oceanii. Nie potwierdzają one 
zatem istnienia zależności pomiędzy 
latami, w których wystąpiły największe 
powodzie, a latami występowania ano-
malii termicznej wód oceanicznych 
w XX w. Nie oznacza to jednak, że taka 
zależność nie istnieje. Zwraca bowiem 
uwagę fakt, że w przypadku pojedyn-
czych lat wzrosty indeksu ENSOk oraz 
IWW wyraźnie ze sobą korespondują. 

Można w tym miejscu posłużyć się przy-
kładem 1983 roku w Ameryce Połu-
dniowej, kiedy szczególnie wysoki IWWk 
odpowiadał wystąpieniu dodatniej fazy 
oscylacji (El Niño). Równocześnie lata 
o najwyższych IWWk w Australii i Ocea-
nii (np. 1918, 1925, 1974, 1975) pokry-
wają się z latami, w których zanotowano 
ujemne indeksy ENSOk (La Niña). Nie 
jest również wykluczone, iż silniejsze 
zależności można byłoby zaobserwować 
pomiędzy wielkością IWWk oraz indek-
sem ENSOk w skali regionalnej. Potwier-
dzają to wyniki badań innych autorów 
[np. Ropelewski, Halpert 1987, Walker et 
al. 1995]. Zastosowana w niniejszym 
opracowaniu procedura wykazała jedy-
nie, iż w odniesieniu do całych badanych 
kontynentów nie istnieje istotna staty-
stycznie synchroniczność pojawiania się 
największych wezbrań rzecznych 
w czasie istnienia najsilniejszych anoma-
lii temperatur wód oceanicznych 
w XX w. 

Na podstawie przeprowadzonych ana-
liz można stwierdzić, iż w ostatnich la-
tach XX w. liczba powodzi rzecznych, 
w tym tych największych, na kontynen-
tach półkuli południowej nie zmieniła się 
istotnie. Także w odniesieniu do całej 
półkuli południowej i całego ubiegłego 
wieku, skala oraz liczba wezbrań również 
nie wzrosła w istotny sposób 
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Summary 

 
Maximum runoffs and flooding indices for the rivers of the Southern Hemisphere 
continents 
 

This study accounts for a short characteristics of maximum runoffs, discharges and 
Françou-Rodier flooding indices for the rivers of the Southern Hemisphere continents. 
Data from 462 water gauges were used. Data records include the discharges of the larg-
est floods from South America (107), Africa (281), Australia and Oceania (74) observed 
in the 20th century – the spatial distribution of the studied water gauges is shown in the 
Fig. 1. The number of the included water gauges was varied in the particular years on the 
Southern Hemisphere continents (Fig. 2). Moreover, the length of the record series for 
the observed water gauges was characterized by a considerable variability (Fig. 3). How-
ever, authors took into account the record series which have at least 5 years of observa-
tion. The envelope curves of maximum discharges were estimated for the particular 
continents of the Southern Hemisphere (Fig. 4, 7, 8). The envelope curves were deter-
mined through specific equations with reference to the catchment area. Maximum specif-
ic runoffs (WWq) were calculated for the observed water gauges of studied continents 
(Fig. 5). Another characteristic that was used to assessment the magnitude of the flood 
events was the Françou-Rodier flooding indices (K) (Fig. 6). 

The principal element of the presented monograph was the analysis of the multiannu-
al variability of a relative number and scale of flooding events in South America, Africa, 
Australia and Oceania in the 20th century. The scale of the largest flood years was char-
acterized by ’high water rate index’ (IWWk) (Fig. 9). In conclusion, the distribution of 
IWWk indices shows that the scale of flooding events was not changing significantly for 
the last few years of the previous century. Furthermore, neither the number of flooding 
events nor their scale was not increasing permanently in the 20th century. 
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