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Badania modelowe przepływu wód podziemnych (rozdz. 6.) opierają się na koncepcji systemu 
hydrogeologicznego zarysowanego w rozdziale 3. Relatywnie nieczęsta sytuacja zwartości przestrzen-
nej jednostki – wysoka zgodność zasięgu zlewni topografi cznej i podziemnej, przy dolnej izolacji 
zbiornika kredowego, pozwoliły na zbudowanie zwartego modelu regionalnego wód podziemnych. 
Oddzielnie zdefi niowano w modelu poszczególne piętra (dokonano ich schematyzacji), wydzielając 
ogółem 4 poziomy wodonośne (w  tym wykonano stosowną agregację płytkich wód podziemnych 
o nieciągłym zwierciadle). Poszczególne poziomy wodonośne prezentowane są jako sekwencja map 
hydroizohips. Weryfi kacja modelu została przeprowadzona w porównaniu osiąganych wyników w rela-
cji do rzeczywistych próbnych pompowań, uzyskując zadowalające efekty przydatności praktycznej. 
Jako najsłabsze ogniwo wskazano czwartorzędowy poziom wodonośny, ze względu na jego nieciągłość 
przestrzenną oraz dużą dynamikę stanu wód podziemnych w zależności od warunków zasilania. Na 
koniec sporządzono bilans przepływu wód podziemnych struktury, wskazując ilościowo jego składowe: 
zasilanie jako dopływ, odpływ, przepływ między poziomami. Obliczenia i analiza zostały przeprowa-
dzone w każdej z  4 wydzielonych warstw oddzielnie oraz jako bilans całości gdańskiego systemu 
wodonośnego.

W rozdziale 7. zestawiono dane o ustalonych zasobach wód poziemnych oraz ich wykorzystaniu, 
w tym wymieniając główne punkty poboru, wraz z wydajnością ujęć, ilustrowane mapą ich rozmiesz-
czenia. Szczegółowo przeanalizowano zaopatrzenie z wód podziemnych Trójmiasta. Na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń modelowych oraz danych o poborze wód podziemnych stwierdzono wystę-
powanie istotnych zmian w zasobach wodnych piętra czwartorzędowego, jako konsekwencję wska-
zując wzrost dopływu lateralnego z sąsiednich zlewni podziemnych oraz względnie niewielki wzrost 
infi ltracji z jezior i rzek. Największe zmiany wywołane eksploatacją stwierdzono w poziomie czwar-
torzędowo-mioceńskim, najbardziej eksploatowanym; m.in. przejawia się to 100% wzrostem infi ltra-
cji rzek, jednocześnie ograniczeniem drenażu rzecznego oraz jeziornego w przedziale 10-4 punktów 
procentowych. Stwierdzono również redukcję w zakresie odpływu do Zatoki Gdańskiej (nawet o 25%), 
m.in. jako rezultat intensywnej eksploatacji w rejonie nizin nadmorskich.

Monografi a, zdaniem zespołu autorskiego, jest zebraniem oraz podsumowaniem ponad 100-let-
niej historii badań hydrogeologicznych regionu gdańskiego. Z uwagi na bardzo obszerny przegląd 
literatury, kompleksowość ujęcia tematu oraz zrealizowaną koncepcję regionalnego modelu hydroge-
ologicznego, wraz z wiarygodnie przeprowadzonym bilansowaniem zasobów wód podziemnych, należy 
potwierdzić realizację założonego celu. Zebrany materiał z pewnością nie ma charakteru bibliogra-
fi cznego, jest jednak pełnym kompendium w zakresie kompleksowej prezentacji gdańskiego systemu 
wodonośnego. Zaletą publikacji jest całościowe, wieloaspektowe ujęcie problemu, które wprowadza 
czytelnika w trudne zagadnienia rozpoznania hydrogeologicznego zasobów wód podziemnych, dane 
ilościowe o nich oraz warunki ich eksploatacji, bogato ilustrowane grafi cznie oraz poparte licznymi 
zestawieniami tabelarycznymi. 

Użytkownikami zebranego materiału z pewnością będą specjaliści z zakresu hydrogeologii, geo-
logii, hydrologii i gospodarki wodnej. Studium gdańskiego systemu wodonośnego to również bardzo 
ciekawy key study dla studentów kierunków przyrodniczych.

Aneta Afelt

B a r t n i k  A., J o k i e l  P., Geografi a wezbrań i  powodzi rzecznych. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; ss. 264, rys. 137, tab. 19.

Książka składa się z 16 rozdziałów, z których 6 początkowych zawiera przedstawione w bardzo 
przystępny sposób zagadnienia teoretyczne dotyczące występowania, zróżnicowania i skutków wezbrań 
i powodzi rzecznych na świecie, łącząc informacje z różnych dyscyplin naukowych: hydrologii, hydro-
techniki, meteorologii i gospodarki wodnej. Autorzy „przemycają” tutaj wiele informacji natury ogól-
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nogeografi cznej, tworząc tym samym tekst nieomal uniwersalny, dający kompleksowy obraz zjawiska. 
Ze względu na obszerny zakres merytoryczny opisu, ta część książki może stanowić podręcznik do 
hydrologii wezbrań lub hydrologii regionalnej. Są tu bowiem zawarte informacje z zakresu podsta-
wowej wiedzy na temat cyklu hydrologicznego, zasobów wodnych na Ziemi, z uwzględnieniem zróż-
nicowania w poszczególnych strefach klimatycznych (rozdz. Nie wszystko płynie), kształtowania się 
i opisu parametrycznego fal wezbraniowych, prognozowaniu wezbrań (rozdz. O ekstremach można by 
w nieskończoność), zróżnicowania fal wezbraniowych ze względu na genezę, parametrycznych sposobów 
określania powodziowości rzek (rozdz. Woda pasuje do kwadratowego i do okrągłego naczynia), przebiegu 
i skutków wyjątkowo wielkich powodzi, jakie wystąpiły na różnych kontynentach (rozdz. Jaka piękna 
katastrofa), powodzi w Polsce (rozdz. Nam też się „powodzi”). W ostatnim w  tej grupie rozdziale pt. 
Niepewne dane o  pewnych zdarzeniach naświetlono m.in. problemy, z  jakimi borykają się hydrolodzy 
w większości krajów, a dotyczą one długości i  jednorodności ciągów obserwacyjnych, liczby poste-
runków i rzetelności danych. Autorzy zwracają też uwagę na trudności, jakie wiążą się z dostępem 
do danych w różnych regionach świata. Tutaj także podane są źródła informacji hydrologicznej, z jakich 
autorzy korzystali podczas opracowywania dzieła. Największe luki odnoszą się do północnej Kanady 
i Rosji, Himalajów, Amazonii i Wielkich Wysp Południowo-Wschodniej Azji. Część danych została 
odrzucona z powodu licznych błędów. Niemniej jednak udało się zgromadzić 1606 ciągów obserwa-
cyjnych (lata 1901-2003) dotyczących 1315 rzek świata. Warto dodać, że rozdziale pt. Woda pasuje do 
kwadratowego i do okrągłego naczynia autorzy dokładnie charakteryzują główne parametry służące do 
opisu powodziowości rzek i analiz porównawczych. Przedstawiono w nim autorski indeks wysokiej 
wody (IWWK) oraz indeks Françou–Rodiera (K). Autorzy zaznaczyli jednak, że wymienione indeksy 
są miarami względnymi i nie informują o długości czasu trwania powodzi, jej gwałtowności czy też 
o stratach materialnych i społecznych.

Podobny – podręcznikowy charakter – mają 3 rozdziały końcowe o mocnym akcencie geografi cz-
nym. Jest w nich m.in. porównanie pod względem powodziowości rzek obu półkul Ziemi, zestawie-
nia maksymalnych odpływów jednostkowych i ich analiza statystyczna i regionalna, opis rzek o naj-
większym indeksie powodziowości K oraz sporo uwag krytycznych na temat interpretacji otrzymanych 
wyników. Całość zagadnień globalnych kończą „refl eksje” statystyczne, odnoszące się m.in. do teo-
retycznych funkcji rozkładów indeksu K. Osobny, dość obszerny rozdział jest poświęcony warunkom 
formowania się wezbrań w Polsce (1951-2006), przy czym bardzo cenne jest tutaj nawiązanie do 
warunków klimatycznych. Przedstawiono reżimy rzek polskich według I. Dynowskiej raz dokonano 
analizy powodziowości rzek, podobnie jak w przypadku poszczególnych kontynentów. W ostatnim 
rozdziale, zatytułowanym słowami Benjamina Franklina Miej usta mokre, ale nogi suche, zasygnalizowano 
niebezpieczny poziom, do jakiego zbliżyły się warunki hydrologiczne na Ziemi zarówno ze względu 
na zmiany klimatyczne, jak i  zmiany spowodowane na Ziemi przez działalność człowieka (m.in. 
wzrastające uszczelnienie zlewni, zmiany przepuszczalności, wylesianie, melioracje). Procesy hydro-
logiczne nie spełniają warunku stacjonarności, co stanowi poważną trudność w prognozowaniu hydro-
logicznym.

Dwie opisane wyżej części książki są przedzielone 6 rozdziałami, w których autorzy przedstawiają 
wezbrania i powodzie na poszczególnych kontynentach. Opis jest sporządzony według jednolitego 
schematu. Każdy rozdział, poświęcony jednemu kontynentowi, składa się z 3 podrozdziałów. W pierw-
szym z nich (Warunki formowania się wezbrań) autorzy traktują o warunkach formowania się wezbrań 
i  zawierają uwarunkowania geografi czne krążenia wody na danym kontynencie. Podrozdział jest 
wzbogacony mapą reżimów rzecznych, opartą na klasyfi kacji M. I. Lwowicza, z zaznaczonymi prze-
krojami wodowskazowymi uwzględnionymi w opracowaniu oraz tabelarycznym zestawieniem sposobu 
zasilania rzek w poszczególnych porach roku. Wprowadzeniem do drugiego podrozdziału (Przepływy 
i  odpływy maksymalne) jest prezentacja liczebności wodowskazów analizowanych w  opracowaniu 
w poszczególnych latach. Trzon stanowi analiza WWQ zarówno w czasie, jak i w przestrzeni konty-
nentu. Autorzy sporo miejsca poświęcają analizie regionalnej maksymalnych odpływów jednostkowych. 
Trzeci podrozdział pt. Indeksy powodziowości i wysokiej wody zawiera ocenę powodziowość poszczegól-
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nych rzek określoną za pomocą indeksu wysokiej wody (IWWK) oraz indeksu Françou–Rodiera (K). 
Wyszczególnione są m.in. rzeki o najwyższych wartościach K oraz ukazane sezonowe zróżnicowanie 
K. Warto zwrócić uwagę na rysunek obrazujący indeksy wysokiej wody IWWK w wieloleciu 1901-2003. 
W przypadku prawie każdego kontynentu ich wizualna analiza sugeruje, jakoby lata 1960. i 1970. 
należały do najbardziej powodziowych w historii XX wieku. Tymczasem warto zwrócić uwagę na fakt, 
że w  tych właśnie latach liczba funkcjonujących wodowskazów była największa, co ma znaczenie 
w  formule obliczania wartości IWWK. Rozważania zawarte w  trzecim podrozdziale kończy analiza 
zależności powodziowości rzek od globalnej cyrkulacji atmosferycznej, wyrażonej indeksami ENSO 
i NAO. Zdając sobie sprawę, że wpływ tych wielkich układów barycznych ma charakter regionalny, 
autorzy doszukują się jednak zależności w odniesieniu do wszystkich rzek kontynentów. Nic zatem 
dziwnego, że parametry opisujące związek korelacyjny między indeksami ENSO lub NAO w wielu 
przypadkach nie potwierdzają istotnej zależności, na co składa się dodatkowo jeszcze bardzo zróżni-
cowana liczba wodowskazów działających w poszczególnych latach. 

Na końcu książki znajduje się spis literatury zawierający ok. 170 pozycji z lat 1884–2011 (w tym 
adresy internetowe międzynarodowych baz danych hydrologicznych). Szkoda, że nie pojawiły się tutaj 
pozycje J. Punzeta, który przez lata badał głównie powodziowość Wisły i  rzek karpackich, czy też 
A. Bielańskiego (Materiały do historii powodzi w dorzeczu górnej Wisły, 1997) albo monografi e powodzi 
(Dorzecze Odry: monografi a powodzi, lipiec 1997; Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku). Stano-
wiłyby one cenne bibliografi czne uzupełnienie zagadnień związanych z powodziowością rzek polskich.

Zwykle sięgnięcie do każdej publikacji prof. Pawła Jokiela i  jego zespołu zapewnia zapoznanie 
z ciekawym spojrzeniem metodycznym, nietypowym podejściem do analizy regionalnej. Tym razem 
jednak otrzymaliśmy dzieło nieprzeciętne. Książka Geografi a wezbrań i powodzi rzecznych stanowi bardzo 
cenne studium odnoszące się do problematyki powodzi w skali globalnej, przy wykorzystaniu tych 
samych metod badawczych i długich ciągów obserwacyjnych. 

Publikacja Geografi a wezbrań i powodzi rzecznych stanowi cenną pozycję w piśmiennictwie nie tylko 
hydrologicznym, ale także ogólnogeografi cznym. Jest bowiem próbą całościowego ujęcia i usystema-
tyzowania istniejącej wiedzy dotyczącej problematyki wezbrań i powodzi rzecznych w ujęciu globalnym. 
Czyta się ją dobrze, rozdziały wzbogacone są ciekawostkami, wykresami, mapami. Tym, co tę książkę 
wyróżnia, jest literackość języka naukowego, dowcip oraz nietypowe skojarzenia. Książka będzie 
niewątpliwie stanowić cenną pozycję dydaktyczną dla studentów kierunków przyrodniczych oraz 
inżynieryjnych. 

Joanna Pociask-Karteczka, Paweł Franczak, Patrycja Góral 
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