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Streszczenie: Niedobory odpływu niżówkowego zidentyfikowano w oparciu o identyfikację 

przepływu granicznego, dla którego za rzędną odcięcia był przepływ odpowiadający 70. per-

centylowi z krzywej czasów trwania przepływów wraz z wyższymi, wyznaczonej na bazie 

wartości dobowych dla wielolecia 1951–2002. Do analizy wytypowano 4 zlewnie, w których 

reżim odpływu znajduje się pod wpływem silnej antropopresji wywołanej działalnością gór-

nictwa odkrywkowego lub międzyzlewniowymi przerzutami wody dla celów komunalnych. 

Ocenę wielkości i dynamiki pojawiających się niedoborów odpływu niżówkowego przepro-

wadzono w oparciu o wskaźnik warstwy niedoboru odpływu oraz względny deficyt odpływu. 

Analizie poddano zagadnienie pojawiania się wieloletniej składowej systematycznej oraz 

jednorodności genetycznej w relacjach pomiędzy wielkością i czasem trwania niedoborów 

odpływu niżówkowego. Scharakteryzowano również problem inercji badanego zjawiska, 

zarówno w kontekście siły, jak i czasu oddziaływania bezwładności niedoborów odpływu. 

 
Słowa kluczowe: niżówki rzeczne, antropopresja, reżim odpływu 

 
Summary: Drought streamflow deficits were identified on the base of the threshold-level 

method with Q70% as a truncation level, derived from flow duration curve for the period 1951–

2002. There were selected 4 catchments for analysis. Their flow regime depends on strong 

anthropopression caused by strip mine activity and water transportation over the main water-

sheds for municipal needs. Assessment of volume and dynamics of drought streamflow deficit 

was made on the base of two indices: depth of drought streamflow deficit and relative drought 

streamflow deficit. There was analyzed the question of multiannual tendency and genetic 

homogeneity in relations between streamflow deficit volume and its duration. The phenome-

non of inertia was investigated on the base of strength and number of lags of drought stream-

flow deficit autocorrelation. 
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Wprowadzenie 

 

Aktywność gospodarcza i związane z nią działania gospodarki wodnej prowadzą 

często do bardzo istotnej ingerencji w reżim przepływów rzeki. Szczególnie nieko-
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rzystne są sytuacje, w których dochodzi do międzyzlewniowych przerzutów wody na 

dużą skalę. W wyniku zaspokajania potrzeb komunalnych lub odwadniania terenów 

górniczych, ilość wody odprowadzanej (zrzucanej) do recypientów odwadniających 

tereny objęte działaniami wodnogospodarczymi sprawia, że muszą one prowadzić 

przepływy znacznie wyższe od naturalnych. Warto zauważyć, że występowanie się 

niżówek rzecznych bardzo silnie uzależnione jest od bieżącej sytuacji hydrometeoro-

logicznej. Dlatego wskazanie kierunków zmian w wielkości i dynamice pojawiania 

się niedoborów odpływu niżówkowego uwarunkowanych antropogenicznie, wymaga 

analizy długich serii obserwacyjnych. 

Pod pojęciem niżówki rzecznej rozumie się zazwyczaj pewien okres, w którym 

przepływy spadają poniżej ustalonej arbitralnie wartości granicznej i utrzymują się 

na niskim poziomie w okresie niedoboru zasilania opadowego (Dębski 1970, Smakh-

tin 2001). W warunkach naturalnych faza ta jest poprzedzona niżówką wód pod-

ziemnych, w których tempo recesji zasobów przenosi się do pozostających w związ-

kach hydraulicznych – wód powierzchniowych. Oba zjawiska są przejawami rozwo-

ju suszy hydrologicznej, będącej następstwem suszy atmosferycznej i glebowej. Na 

tempo i kierunek rozwoju suszy ma wpływ nie tylko brak zasilania opadowego, lecz 

również faza rozwoju wegetacyjnego i warunki ewapotranspiracyjne. Zimą o rozwo-

ju niżówek rzecznych decydować może miąższość i trwałość pokrywy śnieżnej oraz 

stopień przemarznięcia koryta rzecznego, hamujący istotnie lub całkowicie możli-

wość alimentacji wodami gruntowymi. 

Działalność człowieka ingeruje obecnie we wszystkie stadia i ogniwa rozwoju su-

szy. W niektórych przypadkach oddziaływanie to wywołuje swoistą akcelerację 

zjawiska. Już w fazie suszy atmosferycznej niedobory opadów inicjują reakcje agro-

techniczne, mające na celu zapewnienie optymalnych warunków wzrostu roślin.  

W tym celu sięga się do lokalnych zasobów wód podziemnych, by zwiększyć iryga-

cję. Często realizowana jest ona przy użyciu deszczowni. Wskutek tego nadwyżki 

wody nie infiltrują z powrotem do zbiorników wód podziemnych, lecz są zużywane 

w procesie ewapotranspiracji. W konsekwencji, równolegle do suszy atmosferycznej 

rozwija się niżówka wód podziemnych, często z pominięciem fazy suszy glebowej. 

W kolejnym stadium rozwoju zjawiska wyczerpują się rezerwy wód podziemnych  

i w fazie suszy glebowej konieczne jest uruchamianie rezerw wód powierzchnio-

wych. Natężenie suszy jest już jednak na tyle duże, że redystrybucja wody szybko 

przekształca się ze skali lokalnej w regionalną i prowadzi do niżówki rzecznej.  

W wyniku takiej ścieżki zdarzeń, w momencie kiedy zjawisko powinno dopiero 

osiągnąć „naturalny” początek suszy hydrologicznej, mamy już do czynienia z głę-

boką niżówką wód podziemnych i powierzchniowych. 

 

Materiał badawczy i metoda opracowania 

 

Do analizy wytypowano zlewnie odwadniające obszary, w których stwierdzono 

istnienie bardzo dużych zmian w reżimie odpływu i stosunkach wodnych, wywoła-

nych antropopresją (np. Kaniecki 1991, Jeż i in. 1997, Jokiel, Maksymiuk 2002) – 

ryc. 1. Efekty działalności górnictwa odkrywkowego regionu bełchatowskiego ob-

serwowane są w zlewni Widawki, zamkniętej przekrojem w Rogóźnie i Podgórzu. 
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Wpływ kopalń regionu konińskiego ukazano na przykładzie zlewni Kiełbaski po 

Kościelec. Podstawowe zmiany w naturalnym obiegu wody wiążą się tu z koniecz-

nością ciągłego odwadniania górotworu w celu umożliwienia eksploatacji odkrywki 

udostępniającej złoża węgla brunatnego. W efekcie rozwija się ogromny lej depre-

syjny, z którego wody odpompowywane są poza obszar sztucznie wywoływanej 

depresji. Warto zauważyć, że wody te pochodzą zarówno z zasobów podziemnych, 

powierzchniowych, jak i wód opadowych. Wody z leja kierowane są do cieków, 

często uszczelnionych w celu przeciwdziałania powtórnej infiltracji, w których natu-

ralne przepływy przed rozpoczęciem odwadniania kopalni były nawet kilkakrotnie 

niższe. Skutkiem tego powiększeniu o nową część „antropogeniczną” ulega zlewnia 

recypientów wód kopalnianych, a reżim ich odpływu w znacznej mierze odzwiercie-

dla tempo drenażu wód dołowych. Efekty gospodarki komunalnej aglomeracji łódz-

kiej wiążą się z ponadzlewniowym przerzutem wody przekraczającym dział wodny  

I rzędu. Wszystkie ujęcia wody dla miasta zlokalizowane są w dorzeczu Pilicy, zaś 

grupowa oczyszczalnia ścieków kieruje oczyszczone wody do zlewni Neru (dorzecze 

Warty). W efekcie rzeka ta prowadzi dużo więcej wody niż w warunkach naturalne-

go drenażu, a reżim jej odpływu uzależniony jest w znacznej mierze od cyklu zuży-

cia wody w mieście oraz specyfiki pracy oczyszczalni ścieków. Warto dodać, iż 

większość kanałów burzowych kieruje wody opadowe również do Neru. 

 

 
 

Ryc. 1. Rozmieszczenie zlewni objętych opracowaniem 
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Dla wybranych posterunków wodowskazowych dysponowano długą i wiarygod-

ną serią przepływów dobowych z okresu 1951–2002, zgromadzoną i udostępnioną 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jedynie w przypadku Kiełbaski 

okres ten jest nieco krótszy, gdyż posterunek w Kościelcu zaczął funkcjonować od 

roku 1956. W celu uchwycenia skali niektórych z omawianych zjawisk i procesów, 

posłużono się próbką referencyjną, pochodzącą z pracy Tomaszewskiego (2012). 

Porównano wyniki wybranych charakterystyk obliczonych dla 4 badanych posterun-

ków z analogicznymi miarami uzyskanymi dla próbki 29 wodowskazów, zlokalizo-

wanych na rzekach systemu Warty, Pilicy i Bzury, w których antropopresja nie jest 

jeszcze tak wyraźnie zaznaczona. 

Jedną z najpopularniejszych metod identyfikacji niżówek rzecznych jest metoda 

uwzględniająca przepływ graniczny, wyznaczony na podstawie wybranego przepły-

wu charakterystycznego. Przepływy graniczne szacuje się w oparciu o przepływy 

główne II stopnia, przepływy okresowe z krzywej czasów trwania przepływów, ana-

lizę rozkładu minimów rocznych lub przepływy umowne, przystosowane do określo-

nych zadań gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska. W tym podejściu niżówka 

jest okresem, w którym przepływy są niższe od przepływu granicznego (Yevjevich 

1967, Ozga-Zielińska 1990, Hisdal i in. 2004). W konsekwencji, podstawowymi 

parametrami identyfikowanego zjawiska niżówki są: objętość niedoboru odpływu  

w okresie, w którym jest on niż-

szy od przepływu granicznego 

oraz czas trwania epizodu niżów-

kowego (ryc. 2). 

Epizody niżówkowe zostały  

w niniejszym opracowaniu ziden-

tyfikowane w oparciu o przepływ 

graniczny, odpowiadający 70. 

percentylowi z krzywej czasów 

trwania przepływów wraz z wyż-

szymi, wyznaczonej na bazie 

wartości dobowych dla całego 

wielolecia. Modelowe badania 

wskazują, iż rzędna ta jest bardzo 

dobrym estymatorem wartości progowej niżówki, zarówno pod względem genetycz-

nym, jak i z powodu stabilności czasowej (Tomaszewski 2011, 2012). Dla każdego 

ze zidentyfikowanych epizodów dokonano oszacowania niedoboru odpływu niżów-

kowego oraz czasu jego trwania. Uzyskane wartości przedstawiono w skali mie-

sięcznej, rocznej i wieloletniej. 
 

 

Wielkość i zmienność niedoborów odpływu niżówkowego 

 

Obliczone szeregi rocznych objętości niedoboru odpływu przekształcono do po-

staci wskaźnikowej, aby umożliwić ich porównywanie: 

Ryc. 2. Podstawowe parametry niżówki rzecznej 

V – objętość niedoboru odpływu, T – czas trwa-
nia niżówki, Qgr – przepływ graniczny 
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gdzie: 

HnR – roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego [mm], VnR – roczna 

objętość niedoboru odpływu niżówkowego [m
3
], A – powierzchnia zlewni [km

2
] 

 

Średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego (ŚrHnR) w badanych 

zlewniach zmieniał się w przedziale 8,3–12,4 mm (tab. 1). Choć rozrzut wartości nie 

jest tu zbyt duży to należy zauważyć, że w odniesieniu do wartości uzyskanych  

w próbce referencyjnej zlewni nizinnych, wskaźniki w badanych zlewniach, plasują 

się powyżej trzeciego kwartyla (ryc. 3). Przyczyny obserwowanego zjawiska wyni-

kają z faktu, iż rzeki te poza zasilaniem naturalnym otrzymują zrzuty wody wywoła-

ne działaniami gospodarki wodnej. W procesie tym dochodzi do międzyzlewniowego 

przemieszczania zasobów wodnych ponad topograficznymi działami wodnymi (Ner) 

oraz bardzo poważnych zaburzeń w przebiegu działów hydrogeologicznych i topo-

graficznych (Kiełbaska, Widawka). W efekcie zastosowania miary odnoszącej wiel-

kość niedoboru odpływu do powierzchni zlewni (warstwa) dochodzi do zawyżenia 

uzyskiwanych wyników, ponieważ wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego 

odnosi wielkość obliczonego deficytu do powierzchni zlewni topograficznej (natu-

ralnej) i nie uwzględnia zlewni włączonej antropogenicznie (przerzuty wody), co 

będzie skutkować podwyższonymi wartościami w stosunku do pozostałych zlewni 

badanego obszaru, w których zlewnia topograficzna jest miarodajną powierzchnią 

drenażu o dużej zgodności topograficznego i hydrogeologicznego działu wodnego. 

 

Tab. 1. Wybrane charakterystyki niedoborów odpływu niżówkowego (1951–2002) 

 

Zlewnia 
A ŚrHnR CvHnR ŚrDWnR a b R R2 RA1VnR LAVnR 

[km2] [mm] [–] [%] [–] [–] [–] [–] [–] [rok] 

Widawka – Rogóźno 
Widawka – Podgórze 
Ner – Dąbie 
Kiełbaska – Kościelec 

1 268,5 
2 354,5 
1 712,5 
476,1 

12,4 
8,53 
9,53 

11,35 

1,21 
0,98 
0,99 
1,45 

9,07 
7,65 
8,63 

11,05 

62 153 
51 618 
32 574 
54 882 

–0,07 
–0,04 
–0,05 
–0,11 

0,83 
0,63 
0,80 
0,91 

0,695 
0,391 
0,642 
0,827 

0,79 
0,62 
0,68 
0,81 

10 
6 
7 
7 

Próbka referencyjna 6,20 0,96 8,20  0,59 2 

 

A – powierzchnia zlewni; ŚrHnR – średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego; CvHnR – 
współczynnik zmienności rocznego wskaźnika niedoboru odpływu niżówkowego; ŚrDWnR – średni roczny 
względny deficyt odpływu niżówkowego; a, b – parametry funkcji trendu wykładniczego (y=a exp(bx)) 
istotnego na poziomie 0,05; R – współczynnik korelacji; R2 – współczynnik determinacji; RA1VnR – pierw-
szy współczynnik autokorelacji w szeregu rocznych objętości niedoborów odpływu niżówkowego; LAVnR 
– liczba kolejnych przesunięć, przy których współczynnik autokorelacji przekraczał podwojoną wartość 
błędu standardowego w szeregu rocznych objętości niedoborów odpływu niżówkowego 
 

Do oceny wieloletniej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego wykorzy-

stano współczynnik zmienności (CvHnR, tab. 1). Przeciętnie dla całej próbki refe-

rencyjnej wynosi on 0,96 (ryc. 3). Badane zlewnie wykazują wyraźnie wyższą 

zmienność wieloletnią HnR. Wysokie współczynniki nie wynikają tu jednak z nie-

stabilności obserwowanej w kolejnych latach wielolecia, lecz z faktu, że wskutek 

systematycznych zmian wywołanych działalnością człowieka poziom niedoborów 
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odpływu niżówkowego na początku i końcu badanego okresu był skrajnie różny. 

Problem ten zostanie szerzej omówiony przy ocenie składowej systematycznej  

w zmianach niedoborów odpływu niżówkowego. 

Kolejną miarą, pozwalającą oceniać i porównywać natężenie niedoborów odpły-

wu niżówkowego jest deficyt względny (Tomaszewski 2012): 
 

%100
Vmax

Vn
DWn   

gdzie: 

DWn – deficyt względny odpływu niżówkowego [%], Vn – objętość niedoboru 

odpływu niżówkowego [m
3
], Vmax – objętość maksymalnego możliwego niedo-

boru odpływu niżówkowego w danym okresie (przy rzędnej przepływu rzecznego 

wynoszącej zero [m
3
] 

 

Miara waloryzuje nie tylko natężenie zjawiska deficytu, ale wskazuje również na 

stopień zdrenowania zasobów zlewni, pozostających w związku hydraulicznym  

z przepływem niżówkowym. Warto zauważyć, że przy wartości wskaźnika równej 

100% w korycie nie powinien już zachodzić przepływ (ryc. 4). Miara ta może zatem 

służyć za estymator stopnia surowości suszy hydrologicznej. Ponadto zapewnia ona 

pełną porównywalność wyników w zlewniach różnej wielkości i jest przydatna  

w analizach niżówek pojawiających się wzdłuż rzek tranzytowych, gdyż bazuje wy-

łącznie na obserwacjach pochodzących z danego przekroju pomiarowego. 

 
 

 
 

Ryc. 3. Zróżnicowanie wybranych charakterystyk rocznych niedoborów odpływu niżówkowe-
go w zlewniach na tle próbki referencyjnej zlewni nizinnych wg Tomaszewskiego (2012) 

ŚrHnR – średni roczny wskaźnik niedoboru odpływu niżówkowego; CvHnR – współczynnik zmienności 
rocznego wskaźnika niedoboru odpływu niżówkowego; ŚrDWnR – średni roczny względny deficyt odpły-
wu niżówkowego; 1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 
2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 – wartości odstające do 1,5 
odchylenia międzykwartylowgo; 4 – wartości ekstremalne powyżej 1,5 odchylenia międzykwartylowego; 
R – Widawka – Rogóźno; P – Widawka – Podgórze; D – Ner – Dąbie; K – Kiełbaska – Kościelec 
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Ryc. 4. Graficzna ilustracja obliczania  
względnego deficytu odpływu niżówkowego 

 

Vn – objętość niedoboru odpływu niżówkowego [m3]; Vmax – objętość 
maksymalnego możliwego niedoboru odpływu niżówkowego w danym 
okresie, tzn. takiego, w którym rzędna przepływu rzecznego wynosi  
0 [m3] 

 

Przeciętnie w roku zasoby niżówkowe badanych zlewni zdrenowane są w prze-

dziale 7,65–11,05% (tab. 1). Warto zauważyć, że poza DWn zlewni Kiełbaski, inne 

wyniki mieszczą się w przedziale zawierającym połowę liczebności próbki referen-

cyjnej (ryc. 3). Zatem, podatność zlewni dotkniętych antropopresją na powstawanie 

surowej suszy hydrologicznej jest stosunkowo niewielka i wynika zapewne z dużego 

udziału zasilania zewnętrznego w odpływie rzek. 

 

Tendencje 

 

Ocena wieloletniego przebiegu rocznych niedoborów odpływu niżówkowego  

w badanych zlewniach wykazała, iż w większości przypadków najlepsze dopasowa-

nie uzyskano dla funkcji wykładniczej (tab. 1, ryc. 5).  

 

 
 

Ryc. 5. Przykłady wieloletniego przebiegu rocznych niedoborów odpływu niżówkowego  
oraz funkcji aproksymujących (1951–2002) 

 

Działalność człowieka wywołała na tyle silną składową systematyczną w niedo-

borach odpływu, że wyjaśnia ona od 40 do ponad 80% ich zmienności wieloletniej. 

Mimo, iż roczne objętości niedoboru odpływu niżówkowego (VnR) w końcowej 

części badanego wielolecia zdają się stabilizować, to współczynniki zmienności tej 

charakterystyki obliczone dla całego okresu są wysokie, głównie z powodu dużych 

niedoborów na początku badanego okresu. Obraz wieloletniej zmienności VnR  

w tych zlewniach każe też z bardzo dużą ostrożnością interpretować wartości prze-

ciętne różnych charakterystyk hydrologicznych. W ocenie autora nie mogą być one 

miarodajne, a ich interpretacja musi być powiązana z analizą zmienności wielolet-

niej. Warto także nadmienić, że w cytowanych już wynikach badań autora (2012), 
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VnR żadnej innej zlewni nie zmieniał się zgodnie z modelem wykładniczym.  

W większości przypadków składową systematyczną można było opisać wielomia-

nem trzeciego stopnia, z dwoma lokalnymi maksimami związanymi z surowymi 

suszami na początku lat 50. i 90. Upoważnia to do postawienia tezy, iż efekty antro-

popresji w cyklu wieloletnim mogą prowadzić do tak istotnego zredukowania roli 

naturalnych czynników hydrometeorologicznych, że kształtowanie niedoborów od-

pływu niżówkowego w rzekach zależy prawie wyłącznie od działań hydrotechnicz-

nych. W przypadku złoża bełchatowskiego bardzo wyraźnie zaznacza się na wykre-

sie moment rozpoczęcia odwadniania górotworu w latach 70. (ryc. 5 – Rogóźno).  

W tym też czasie krzywizna estymowanej linii trendu wyraźnie się zmniejsza po 

okresie surowych susz hydrologicznych, które wystąpiły w latach 50. XX w. Jej 

dalszy przebieg uzależniony jest głównie od rytmu odwadniania kopalni, zaś poja-

wiające się okresy całkowitego braku niżówek przypisać można przypisać włączaniu 

kolejnych pól węglonośnych do eksploatacji. 

 

Jednorodność genetyczna 

 

Przy ocenie wieloletniej dynamiki zjawiska niedoboru odpływu niżówkowego, 

oprócz samej zmienności, bardzo interesujące może być pytanie: na ile czynniki 

generujące proces powstawania niedoborów są jednorodne i w jakich okresach do-

chodziło do zmiany relacji pomiędzy nimi? Poszukiwana jest zatem pewna wypad-

kowa zbioru czynników determinujących z jednej strony objętość niedoborów od-

pływu, z drugiej zaś – czas ich trwania. Stałość relacji pomiędzy nimi może być 

odzwierciedleniem jednorodności w sensie genetycznym (Ozga-Zielińska i Brzeziń-

ski 1997, Węglarczyk 1998).  

Jednym z powszechnie 

używanych narzędzi umoż-

liwiających identyfikację 

momentów zerwań jedno-

rodności szeregów czaso-

wych jest krzywa podwójnie 

kumulowana (Searcy, Hardi-

son 1960). Umożliwia ona 

zobrazowanie zależności 

pomiędzy skumulowanym 

szeregiem rocznej liczby dni 

z przepływem niżówkowym 

a skumulowanym szeregiem 

rocznej objętości niedoboru 

odpływu niżówkowego w 

badanym wieloleciu. Zała-

mania na tak skonstruowanej 

krzywej wskazują na zmiany 

w relacjach pomiędzy czyn-

nikami determinującymi 

Ryc. 6. Przykład krzywej podwójnie kumulowanej 
rocznych niedoborów odpływu niżówkowego  

i rocznej liczby dni z przepływem niżówkowym 
(1951–2002) 
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badany proces. Istotność obserwowanych zerwań weryfikowano testami statystycz-

nymi. Do badań wybrano 3 statystyki testowe: test t dla prób niezależnych, test jed-

norodności wariancji Browna i Forsytha oraz nieparametryczny test U Manna-

Whitneya (Domański 1990). Termin zerwania uznawano za istotny dopiero po pozy-

tywnej weryfikacji przez wszystkie 3 statystyki testowe na poziomie α = 0,05. 

Na żadnej z uzyskanych krzywych podwójnie kumulowanych nie zaobserwowa-

no wyraźnych punktów załamań (ryc. 6). Analizowane szeregi niedoborów odpływu 

nie są jednak jednorodne, gdyż układ punktów na wykresie wskazuje na dosłowną  

(w sensie graficznym) krzywiznę. Oznacza to ciągłe (coroczne) zmiany relacji po-

między zmiennymi, zmierzające w kierunku systematycznego spadku niedoborów 

odpływu niżówkowego względem czasu ich trwania. W efekcie trudno znaleźć dłuż-

sze odcinki jednorodne w badanych seriach, co potwierdzają zastosowane testy staty-

styczne. U źródła tego zjawiska leży, opisana wcześniej, działalność antropogenicz-

na, która prowadzi do systematycznego zwiększania i wyrównywania przepływów 

badanych cieków, a co za tym idzie, redukcji niedoborów odpływu. Warto dodać, iż 

taki sposób zrywania jednorodności genetycznej dotyczy wyłącznie zlewni, w któ-

rych odpływ formowany jest pod wpływem silnej antropopresji. Pozostałe zlewnie  

z badanej próbki referencyjnej wykazywały w tym wieloleciu 1 lub 2 momenty ze-

rwań jednorodności. Występowały też ciągi genetycznie homogeniczne. 

 

Inercja 

 

Zagadnienie inercji w szeregach czasowych objętości niedoboru odpływu niżów-

kowego nie było dotąd szerzej analizowane. Jednym z estymatorów bezwładności 

jest współczynnik autokorelacji: 
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gdzie: 

RAj – współczynnik autokorelacji o przesunięciu j, Śr – średnia arytmetyczna, 

OS – odchylenie standardowe 

 

W ujęciu wieloletnim współczynnik autokorelacji o przesunięciu równym 1 okre-

śla ładunek informacji o formowaniu niedoboru odpływu niżówkowego, jaki przeka-

zywany jest z roku na rok. We wszystkich przypadkach obliczony współczynnik 

autokorelacji (RA1VnR) był istotny statystycznie na poziomie α = 0,05, a jego war-

tości wskazywały na silną inercję (tab. 1). W porównaniu ze współczynnikami auto-

korelacji obliczonymi dla próbki referencyjnej, zlewnie drenujące źródłowe części 

systemów rzecznych będących pod wpływem antropopresji wykazują skrajnie silną 

bezwładność (Kiełbaska – Kościelec, Widawka – Rogóźno) – ryc. 7. Zatem opisane 

wcześniej działania hydrotechniczne modyfikują „pamięć” reżimu przepływów ni-

żówkowych z roku na rok na poziomie równym bądź nawet wyższym od tego, jaki 

jest charakterystyczny dla zlewni, których strefa aktywnej wymiany zbudowana jest 
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z zasobnych zbiorników wód podziemnych, odznaczających się bardzo wysoką bez-

władnością odpływu podziemnego oraz jego deficytu. 

Nieco inne informacje można uzyskać, obliczając i analizując współczynniki au-

tokorelacji przy kolejnych przesunięciach. Szczególnie ciekawa wydaje się analiza 

liczby kolejnych kroków, przy których współczynnik ten jest nadal istotny. W celu 

zbadania długości „wieloletniej pamięci” reżimu odpływu niżówkowego skonstruo-

wano charakterystykę opartą na liczbie efektywnych przesunięć współczynnika auto-

korelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego (w zakresie od j=1 rok do 

j=15 lat), przy czym miarą istotności kolejnych współczynników była podwojona 

wartość błędu standardowego (rys 8, tab. 1). Charakterystyka ta waloryzuje przede 

wszystkim długość pamięci podsystemu zlewni, odpowiedzialnego za formowanie 

niedoborów odpływu. Jej wartości wskazują na poziom retencyjności tegoż podsys-

temu oraz synchroniczności reżimu poszczególnych zbiorników, głównie wód pod-

ziemnych, aktywnych w fazie przepływów niżówkowych. Może on być również 

estymatorem tempa ich odnawialności, które będzie malało wraz ze wzrostem 

LAVnR. 

 

 
 

Ryc. 7. Zróżnicowanie miar bezwładności rocznych niedoborów odpływu niżówkowego  
w badanych zlewniach na tle próbki referencyjnej zlewni nizinnych  

wg Tomaszewskiego (2012) 

RA1VnR – pierwszy współczynnik autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego; LAVnR – 
liczba efektywnych współczynników autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego w kolej-
nych przesunięciach (1, 2,... 10 – lata); poz. ozn. jak na ryc. 3 

 

Liczba efektywnych przesunięć współczynnika autokorelacji rocznego niedoboru 

odpływu niżówkowego (LAVnR) w badanych zlewniach mieści się w przedziale od 

6 do 10 lat (tab. 1). Rozkład próbki referencyjnej wykazuje jednak silną asymetrię 

dodatnią, a wartości odstające i ekstremalne dotyczą właśnie zlewni znajdujących się 

pod wpływem silnej antropopresji (ryc. 7). Dowodzi to po raz kolejny, iż wymienio-

ne wcześniej działania wodno-gospodarcze ingerują tak dalece w reżim przepływów 



299 
niżówkowych, że jego naturalna i stochastyczna natura przestaje być widoczna nawet 

w perspektywie 10 lat. 

Relacje pomiędzy siłą  

i czasem trwania inercji 

niedoborów odpływu ni-

żówkowego przenoszo-

nych z roku na rok można 

ocenić na podstawie funk-

cji autokorelacyjnej. Dla 

wszystkich badanych 

zlewni uzyskano bardzo 

podobny typ wykresu, 

gdzie systematyczne zrzuty 

wody prowadzą do ustale-

nia rytmu odpływu dykto-

wanego potrzebami wod-

no-gospodarczymi, tylko w 

nieznacznym stopniu mo-

dyfikowanego przez panu-

jące warunki hydrometeo-

rologiczne. Na autokorelo-

gramie nie pojawiają się 

ujemne współczynniki, 

generowane zerwaniami 

synchroniczności procesu 

w efekcie czego obserwo-

wana jest bardzo silna i 

długotrwała inercja niedo-

borów odpływu niżówko-

wego, powiązana często  

z istnieniem istotnego trendu wieloletniego o charakterze wykładniczym. 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone badania dowodzą, że działania wodno-gospodarcze uwarunko-

wane działalnością górnictwa odkrywkowego oraz międzyzlewniowymi przerzutami 

wody na dużą skalę prowadzą do bardzo istotnych zmian w dynamice formowania 

się niedoborów odpływu niżówkowego. W okresie wieloletnim zatarciu ulegają nie-

mal wszystkie naturalne cechy reżimu odpływu niżówkowego. Po pewnym czasie 

systemy rzeczne reagują czynnie na działania hydrotechniczne, a naturalne czynniki 

hydrometeorologiczne mają znaczenie drugorzędne. Najważniejsze cechy „nowego” 

reżimu rzecznego dotyczą dużej stabilności występowania niżówek, zmniejszonej 

podatności na występowanie suszy hydrologicznej o dużym natężeniu oraz znacznej 

bezwładności formowania niedoborów odpływu niżówkowego, dochodzącej nawet 

do 10 lat.  

Ryc. 8. Przykład funkcji autokorelacyjnej rocznych niedo-
borów odpływu niżówkowego 

RAj – współczynnik autokorelacji przy przesunięciu równym j, 
linia przerywana zakreśla wartość podwojonego błędu standar-

dowego współczynnika autokorelacji 
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