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Streszczenie. W pracy dokonano analizy sezonowości i wieloletnich zmian odpływu z Polski 
środkowej w ostatnim półwieczu. Z badanego obszaru odpływało w tym okresie średnio w roku 
2,74·109 m3 wody (5,13 dm3·s·1·km.2) , przy zmienności ok. 61%- rys. l. Odpływ charakteryzował 
się przy tym trzema wyraźnymi fazami (1951-1966, 1967-1982, 1983-1997)- rys. 2. Zbadano 
również relację między opadem a odpływem rocznym (rys. 3, 4, 5, 6, 7). Autorzy zwracają uwagę 
na zmianę ilorazu HIP, jaka nastąpiła na początku lat 80. Zmniejszył się on wówczas o ok. 15 do 
20%. Niskie odpływy w ostatnim 20-1eciu należy więc wiązać głównie ze wzrostem parowania 
terenowego. Zjawisko to może wynikać zarówno ze zmian klimatycznych, jak i z przemian 
w sposobie gospodarowania wodą. 

W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań zmian w rocznym reżimie odpływu (rys. 
8, 9, l O, li , 12). Analizę przeprowadzono dla dwóch dziesięcioleci pochodzących z początkowej 
i końcowej fazy wieJolecia - rys. 2. W wyniku zmian reżimu wezbrania roztopowe były w ostat
nim okresie mniej wyraźne niż w latach 60. i przesunęły się z marca na kwiecień. Odpływy zimo
we stały się bardziej wyrównane. Ponadto, w ostatniej dekadzie były one stosunkowo stabilne 
zimą, wiosną i wczesnym latem oraz silnie zmienne późnym latem i jesienią. 

Nierównomierność rocznego przebiegu odpływu oraz jego porę koncentracji wyrażono za 
pomocą indeksu sezonowości oraz wskaźnika pory koncentracji Ch. G. M ark h a m a - rys. 13, 
14. W świetle zastosowanych miar, odpływ rzeczny w Polsce środkowej charakteryzuje się nie
wielką sezonowością oraz koncentruje się w pierwszej dekadzie marca. Jednocześnie, w ostatnim 
okresie dochodzi do dalszego wyrównywania odpływów, zwłaszcza w okresie zimy i wiosny, a co 
za tym idzie do osłabiania roli wiosennych wezbrań roztopowych. 

Uwagi wstępne 

Obserwowany w Polsce sezonowy rozkład odpływu rzecznego został 

ukształtowany wskutek długotrwałego "współdziałania" stacjonarnych i niesta
cjonarnych warunków fizycznogeograficznych, w tym w szczególności klimatu, 
morfologii , budowy geologicznej, a współcześnie, w sposób coraz bardziej zna
czący, jest modelowany także w wyniku bezpośredniego i pośredniego wpływu 
gospodarczej działalności człowieka. Warto przy okazji dodać, że sezonowość 
odpływu jest jednym z ważniejszych elementów definiujących pojęcie reżim 
rzeki i podkreślić, iż obecnie reżim ten jest coraz częściej w równym stopniu 
efektem zjawisk i procesów przyrodniczych, jak i skutkiem antropopresji [1]. 
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Nasuwa się więc w tym miejscu pytanie: na ile rzeka i jej reżim są dziś 
nadal "dziećmi" klimatu związanymi z nim więzami procesów lokalnego, 
a niekiedy i globalnego obiegu materii oraz energii i razem z nim ulegają 
ewolucyjnym, czy też rewolucyjnym, zmianom, a na ile w ich "wychowaniu", 
świadomie lub nieświadomie uczestniczy człowiek? Odpowiedź na nie rzadko 
jest prosta i jednoznaczna, bowiem oddzielenie naturalnych, często wielolet
nich , fluktuacji odpływu, wynikających z oscylacji klimatu, od mniej lub bar
dziej trwałych tendencji, będących wynikiem antropopresji w sferze elemen
tów tegoż klimatu, czy też skutkiem bezpośredniego oddziaływania człowieka 
na przebieg różnych procesów hydrologicznych, jest trudne i przysporzyło 
dotychczas wielu rozczarowań . Zauważmy przy tym, że Polska jest położona 
w regionie o dużej wrażliwości na zmiany klimatyczne, przy czym skala tej 
wrażliwości wydaje się być niezależna od genezy ewentualnych oddziaływań 
[8]. Dotyczy to zarówno szeroko pojmowanego stanu uwilgotnienia, jak i pro
cesów stymulujących redystrybucję wilgoci w środowisku, a więc czynników 
bezpośrednio związanych z reżimem odpływu i charakterem rzeki [3]. 

Wieloletnie zmiany odpływu z "metazlewni" Polski środkowej 

Analizę sezonowości odpływu i jej zmian wieloletnich przeprowadziliśmy 
na podstawie wieloletnich serii średnich miesięcznych odpływów z trzech du
żych zlewni położonych w Polsce środkowej: Warty do wodowskazu w Siera
dzu, Pilicy do przekroju w Przedborzu i Bzury po Sochaczew. Wymienione tu 
trzy zlewnie obejmują łącznie obszar ok. 16.957 km2 i reprezentują zespół wa
runków typowych dla tej części kraju . Uwzględnione serie obejmują okres 
1951-1998, a więc prawie 50 lat. 

W celu uzyskania wartości uśrednionych w przestrzeni, a jednocześnie re
prezentatywnych dla całego obszaru Polski środkowej , na podstawie wymienio
nych danych, skonstruowaliśmy serię odpływów jednostkowych (modułów od
pływu) z "metazlewni" Połski środkowej . Wykorzystano do tego obliczone dla 
ww. zlewni miesięczne odpływy jednostkowe. Uzyskana w ten sposób seria 
średnich miesięcznych odpływów jednostkowych z obszaru Polski środkowej 
stała się podstawą dalszych analiz. 

W całym badanym wieloleciu, z Polski środkowej, odpływało średnio w ro
ku 2,74·109 m3 wody, z czego nieco ponad 60% przypadało na półrocze chłodne 
(XI- IV). Przeciętny odpływ jednostkowy z terenu Polski środkowej, w okresie 
1951-1998, wynosił 5,13 dm3 s·1 km·2 (162 mm), przy zmienności ok. 61% (dla 
odpływów miesięcznych) - rys. l . Dyspersją większą od przeciętnej charaktery
zowały się miesiące letnie (np. VIII- 75%), wyraźnie mniejszą- zimowe (np. 
XII-44%). 

Odpływ z terenów Polski środkowej , w przebiegu wieloletnim, charaktery
zował się trzema, dość wyraźnie zaznaczającymi się, fazami: 
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Miesięczne odpływy jednostkowe z obszaru środkowej Polski 
q - średni odpływ jednostkowy [1/s·km2

]; l - odpływ jednostkowy, 2 - średnia 
13-elementowa 

Rys. 2. Odchylenia od średniej odpływów jednostkowych z "metazlewni" Polski środkowej , 

q- średni odpływ jednostkowy [l /s·km2
] 

)o> lata 19 5 1-1966 - okres częstych wezbrań i niżówek (odpływy nieco po
niżej przeciętnej), 

)o> lata 1967-1982 - okres częstych i bardzo wysokich wezbrań oraz bar
dzo rzadkich niżówek (odpływy wyższe od przeciętnej), 

)o> lata 1983-1997 - okres nielicznych wezbrań , ale częstych i głębokich 
niżówek (odpływy niższe od przeciętnej) . 

Od roku 1997 jest obserwowana kolejna zmiana polegająca na wzroście nie
równomierności odpływu. Wymienione fazy odpływu sprawiają, że przebieg 
wahań wieloletnich ma kształt dość wyraźnie zaznaczającej się sinusoidy 
o okresie 32-34 lata (cykl briicknerowski ?) - rys. 2. Trend liniowy jest lekko 
malejący i statystycznie nieistotny. 

Relacja: opad-odpływ w wieloleciu 

Przyczyną odpływu jest zawsze opad atmosferyczny, choć czasowo-prze
strzenne relacje między oboma zjawiskami są bardzo skomplikowane i nawet 
w warunkach quasi-naturalnych nie zawsze daje się je opisać za pomocą pro-
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stych zależności przyczynowo-skutkowych. Wynika to oczywiście z faktu, iż 
warunki fizycznogeograficzne w jakich funkcjonuje zlewnia, a współcześnie 
również i procesy oraz zjawiska generowane przez działalność człowieka, istot
nie filtrują i modyfikują ten związek. Obserwowana· zmienność odpływu rzecz
nego jest determinowana zatem nie 'tylko poprzez zmienność opadu, ale ma 
również związek z dyspersją charakterystyczną dla szeregu innych czynników 
klimatycznych i pozaklimatycznych, składających się na aktualne warunki for
mowania się odpływu . 

Spróbujmy prześledzić, jak kształtowała się relacja między opadem i od
pływem rocznym w Polsce środkowej w ostatnich 50. latach. Zmienność opadu 
przeanalizujemy na podstawie serii pochodzącej ze stacji Łódź-Lublinek -
rys. 3. Już na pierwszy rzut oka widać, że siła powiązania między odpływem 
i opadem rocznym, na terenie Polski środkowej, reprezentowanymi przez wy
mienione szeregi czasowe, jest niezbyt duża (r = 0,54 ). Mieści się jednak w gra
nicach charakterystycznych dla warunków Polski oraz poprawnie oddaje kieru
nek i siłę istniejącego tu związku przyczynowo-skutkowego. Warto jednak pod
kreślić, że jego charakter zdaje się ulegać istotnym zmianom w czasie. Dowo
dem na to może być czasowy przebieg, wyrażonej w procentach, relacji HIP 
(współczynnika odpływu) oraz tzw. strat bilansowych (P-H)- rys. 4 i 5. 

: '' 

Rys. 3. Opady i odpływy w środkowej Polsce 
l - warstwa odpływu, 2 - opad 
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Rys. 4. Zmiany relacji odpływ/opad w Polsce środkowej w latach 1951-1998 
A- średnia, H- odpływ, P- opad 

. . . . 
550 -· · · -· -··· - - · . 

500 

300 · - -.- ···-1-·- ·1 · -··-.· 
• l l • • l • •• ' 

: : s. 0,921t + 375,65 : 
.. - -: - -:- R2 = 0,03 . 250 

200 --- ,--, .. -1 -2 - - - 3 
'. 

15Q~~· ~·~~~~~~~~~· ~· ~~~~~~~~~~~~~T· ~· 
1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

Rys. 5. Różnica opadu (Łódź) i odpływu w środkowej Polsce w latach 1951-1998 
l - straty (P-H), 2- średnia, 3 -trend liniowy 

1996 

Przeciętny współczynnik odpływu, obliczony dla branych pod uwagę serii 
odpływu i opadu jest równy ok. 29%. Wartość ta jest wyraźnie większa od cha
rakterystycznej dla tej części Polski. Jest to przede wszystkim efektem swoistej 
niereprezentatywności serii opadowej pochodzącej ze stacji Łódź-Lublinek, dla 
całego obszaru "metazlewni" - zbyt niskie sumy opadowe. Niedogodność ta, 
istotna przy rozwiązywaniu zagadnień bilansowych, nie ma jednak większego 
znaczenia w przypadku analiz zmian czasowych. Śledząc na rys. 4 coroczne 
fluktuacje współczynnika odpływu, łatwo zauważyć niemal rewolucyjną zmianę, 
jaka pojawiła się na początku lat 80.- rok 1983. Stosunek HIP zmniejszył się 
wówczas gwałtownie o ok. 15 do 20%. 

Zmianę relacji między opadem, odpływem i stratami bilansowymi, na tere
nie Polski środkowej, można również zauważyć analizując czasowy przebieg 
zmian różnicy między P i H. W układzie wieloletnim różnicę tę z powodzeniem 
można traktować jako tzw. straty bilansowe, a przy założeniu stałego poziomu 
retencji, na początku i na końcu analizowanej serii, jako wielkość parowania 
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terenowego. Tu również początek łat 80. jest okresem przełomowym. W latach 

późniejszych, różnice między opadem i odpływem tylko wyjątkowo były niższe 

od 350 mm. Zmiana ta jest także wyraźnie widoczna na wykresach krzywych 

podwójnie kumulowanych: opadu i odpływu (rys. 6) oraz opadu i strat (rys. 7). 

Z przedstawień tych wynika dodatkowo, że od początku lat 80. straty bilansowe 

rosły, a odpływ rzeczny malał, niezależnie od zmian opadu. Dopiero w końcu lat 

90. tendencja ta zdaje się ulegać zahamowaniu. 
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Zatem niskie odpływy w latach 80. i 90. tylko w niewielkim stopniu wynikały 
z niedostatecmego uwilgotnienia. Można je natomiast wiązać z bezwzględnym 
wzrostem parowania terenowego w skali roku. Przy czym warto dodać, że wzrost 
ten może wynikać zarówno ze zmian klimatycmych (wzrostu temperatury oraz 
wydłużenia czasu wegetacji i potencjalnego okresu ewapotranspiracji itd.), jak 
i przemian w sposobie gospodarowania wodą i jej wykorzystywania, zwłaszcza 
w rolnictwie. Na pytanie, który z tych czynników odegrał podstawową rolę 
w badanej części kraju, postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu. 

Zmiany w rocznym reżimie odpływu 

W celu zidentyfikowania podstawowych zmian w sezonowym rozkładzie od
pływu w środkowej części Polski, jakie wystąpiły w ostatnim półwieczu, wyod
rębniono w nim dwa dziesięciolecia różniące się istotnie warunkami klimatycz
nymi, a w szczególności składowymi kształtującymi strukturę bilansu wodnego 
oraz wielkość i rozkład odpływu. Zadbano także, by pierwsze l O-lecie pochodziło 
z początku badanego wielolecia, a drugie obejmowało lata ostatnie- rys. 2. 

Okres pierwszy (1959-1968), można umać za l O-lecie, w którym warunki kli
matycme i hydrologiczne, pod wieloma względami były bliskie przeciętnym dla 
całego badanego wielolecia. Pod tym względem, drugi okres, a mianowicie lata 
1989-1998, zdają się istotnie odbiegać od warunków przeciętnych i dotyczy to za
równo parametrów ilościowych, jak i cechjakościowych odpływu. 

W przeciętnym roku z lat 1959-1968 z obszaru środkowej Polski odpływało 
3,04·109 m3 wody, a w okresie 1989-1998 tylko 2,26·109 m3

. Średnia dla 50-lecia 
wyniosła, jak pamiętamy, 2,74·109 m3 wody rocmie. Odpływy jednostkowe we 
wszystkich trzech okresach były odpowiednio równe: 5,68; 4,23 i 5,13 dm3s-'krn-2

. 

Dziesięciolecia te różniły się także dyspersją odpływu. W latach 60. współczynnik 
zmienności, obliczony na bazie miesięcznych modułów odpływu, wynosił 90%, 
a w ostatnim l O-leciu zmniejszył się wyraźnie do 57%. Można więc postawić tezę, 
iż ostatni okres, w stosunku do przeciętnej, charakteryzował się bardzo niskimi 
i stabilnymi odpływami. Relacja sum odpływu, przy podziale na dwa okresy: 
chłodny (XI-IV) i ciepły (V-X), nie uległa istotnym zmianom- rys. 8. Odpływ 
z półrocza chłodnego stanowił w obu dziesięcioleciach nieco ponad 57,5% sumy 
rocznej i był o ok. 3,5% większy niż średnia wieloletnia. Podobną uwagą opatrzyć 
należy stosunek odpływu półrocza chłodnego do ciepłego (Z/L)- rys. 9. 

W układzie miesięcznym zmiany są wyraźniejsze. Na wstępie warto podkre
ślić, że spadek odpływu w latach 90. dotyczył niemal wszystkich miesięcy, choć 
nie był rozłożony równomiernie- rys. l O. W obrębie obu analizowanych dziesię
cioleci, największe spadki odpływu wystąpiły w miesiącach późnozimowych 
(wczesnowiosennych) - luty, marzec, a więc w sezonach, w których w Polsce 
środkowej pojawiały się zwykle roztopy oraz późnym latem (sierpień)- wtórne 
maksimum opadowe. Najbardziej stabilne w wieloleciu okazały się odpływy 
kwietniowe, niewielki przyrost zaś wystąpił w październiku. W wyniku tych 
przemian reżimu, wiosenne ekstremum roztopowe było w ostatnich latach mniej 
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wyraźne niż w latach 60. i przesunęło się z marca na kwiecień. Również mniej 
wyraziste stały się typowe, dotychczas, niżówki późnoletnie i wczesnowiosenne. 
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Rys. 8. Udział odpływu z obu półroczy w sumie rocznej (u) 
l - odpływ półrocza letniego, 2 - odpływ półrocza zimowego 
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Rys. 9. Stosunek odpływu w półroczu zimowym (Z) do odpływu letniego (L). A -średnia 
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Rys. 10. Średnie miesięczne odpływy jednostkowe z obszaru środkowej Polski. 
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Do podobnych wniosków prowadzi analiza wzrostów i spadków względne
go udziału miesięcznego odpływu w sumie rocznej - rys. 11. Odpływy w mie
siącach zimowych stały się bardziej wyrównane, a największym udziałem 
w sumie rocznej, zamiast marca, legitymuje się ostatnio kwiecień. Istotnie zma
lały udziały lutego i marca, a co ciekawe wzrosło znaczenie odpływów stycz
niowych. Należy także dostrzec tendencję do zwiększania głębokości i stabilno
ści niżówek letnich przy jednoczesnym, relatywnym, wzroście odpływów 
w miesiącach tzw. niżówek jesiennych. Wyraźnie widoczne jest także przesu
nięcie się, wtórnego, opadowego maksimum odpływu: z sierpnia na lipiec. 
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Rys. 11 . Stosunek średniego odpływu miesięcznego do średniej rocznej [%] 
m- miesiące 
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Rys. 12. Współczynniki zmienności miesięcznych odpływów jednostkowych w Polsce środkowej 
m - miesiące, Z - zmienność 

Do wniosków płynących z interpretacji zmian dyspersji należy jednak pod
chodzić ostrożnie, bowiem obliczone współczynniki zmienności dotyczą l O
elementowych serii, a więc próbki małej- rys. 12. Można wszak i tutaj pokusić 
się o pewne hipotezy. Największy spadek zmienności odpływu dotyczył maja 
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i czerwca oraz miesięcy zimowych (XII, I, II). Największy wzrost zanotowano 
natomiast w odniesieniu do okresu letniego (zwłaszcza lipca) i jesiennego (IX, 
X, XI). Upraszczając nieco, w ostatniej dekadzie, odpływy z terenów Polski 
środkowej stały się bardziej stabilne zimą, wiosną: i wczesnym latem (zanik 
kontrastów) oraz silnie zmienne późn~m latem i jesienią (rozwój kontrastów). 

Zmiany pory koncentracji odpływu i indeksu sezonowości 

Nierównomierność rocznego przebiegu odpływu, jak też jego porę koncen
tracji wyrazić można za pomocą miar, zastosowanych w latach 70. przez Ch. G. 
M ark h a m a w analizach rocznego rozkładu opadów atmosferycznych - indek
su sezonowości oraz pory koncentracji [6, 9]. Pierwszy ze wskaźników przyj
muje wartości od O do 100. Wartości małe dotyczą sytuacji, w których odpływ 
jest rozłożony równomiernie na 12 miesięcy lub gdy koncentruje się w dwu 
"przeciwległych" sezonach np.: w kwietniu i we wrześniu, czy też w: styczniu 
i w lipcu. Jeżeli odpływ koncentruje się w jednym miesiącu - indeks zbliża się 
do wartości l 00. 

Pora koncentracji jest natomiast kierunkiem wektora, którego długość jest 
estymatorem indeksu sezonowości . Wskazuje więc (w mierze kątowej) termin, 
w którym, uwzględniając roczny rozkład odpływu, jego wartość, przynajmniej 
teoretycznie, jest największa. Obie charakterystyki obliczono dla poszczegól
nych lat badanej serii odpływów miesięcznych z wielolecia 1951-1998 i przed
stawiono na diagramach (rys. 13 i 14). 

Średni wieloletni indeks sezonowości wynosi ok. 22 i liczbowo jest nieco 
mniejszy od przeciętnej uzyskiwanej w przypadku opadów atmosferycznych 
w Polsce (ok. 24-30). Można więc powiedzieć, że stopień koncentracji odpływu 
w roku, w Polsce środkowej, jest nieco mniejszy niż opadu, czyli odpływy są 
rozłożone bardziej równomiernie. Ma to oczywiście bezpośredni związek z ca
łym kompleksem zagadnień, procesów i zależności, który można ująć w ramy 
pojęcia- retencja. 

W przebiegu czasowym indeksu, łatwo zauważyć zmianę, jaka pojawiła się 
na początku lat 70. Polegała ona głównie na wzroście jego dyspersji. Szczegól
nie wyraźnie zjawisko to zaznaczyło się w latach 70. i 80., kiedy wahania 
wskaźnika od 5, nawet do 35, były bardzo częste- rys. 13. W ostatnich latach, 
efekt ten został wyraźnie wytłumiony. Porównując lata 1959-1968 z okresem 
ostatniego lO-lecia, widoczny jest pewien wzrost wartości indeksu. Wskazuje to 
zatem na niewielkie, ale postępujące, zwiększanie się stopnia sezonowości od
pływu z tej części kraju. 

W świetle wskaźnika M ark h a m a, odpływ rzeczny w Polsce środkowej 
koncentruje się w pierwszej dekadzie marca, a różnice między okresami 1959-
1968 i 1989-1998, przynajmniej w aspekcie wielkości przeciętnych, trzeba 
uznać za zaniedbywałnie małe- rys. 14. Nie możnajednak pominąć rysujących 
się tu dość wyraźnie różnic jakościowych. W ostatnim okresie mamy bowiem do 
czynienia z dość wyraźną stabilizacją pory koncentracji na "poziomie" lutego 
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nienia z dość wyraźną stabilizacją pory koncentracji na "poziomie" lutego 
i marca. Tylko lata powodzi letnich ( 1996, 1997) znacznie odbiegają od tej pra
widłowości, a przez to istotnie wpływają na wartość przeciętą. Może to wska
zywać na opisywaną wcześniej tendencję do wyrównywania się odpływów 

w okresie zimy i wiosny oraz osłabiania roli klasycznych, wiosennych, wezbrań 
roztopowych, odprowadzających zasoby wodne zretencjonowane w ciągu kilku 
miesięcy pory chłodnej (retencja śnieżna i gruntowa). Towarzyszy temu równo
cześnie, wzrost udziału i częstotliwości wezbrań związanych z krótkimi, impul
sami roztopowymi, na które nakładają się dodatkowo epizody opadowe. Zjawi
sko to sprzyja, sygnalizowanemu wyżej, wzrostowi strat bilansowych. Zauważ
my bowiem, że proces ten jest inicjowany przez ocieplenie, a w szczególności 
poprzez wzrost temperatury w półroczu chłodnym, który to stymuluje przyrost 
długości fazy optymalnych warunków ewapotranspiracyjnych, a podtrzymywa
ny przez, coraz bardziej równomiernie rozłożoną w czasie, dostawę wody dla 
szeroko pojmowanego procesu parowania terenowego. 

30 

25 

~w~~~~~~~~===ri~~~~~~~-+~~~~+H~~~~~~~-

15 

10 

1951 1955 1959 1963 1867 1971 1975 1979 1983 1987 1991 

Rys. 13. Wskaźnik (indeks) sezonowości (W s) odpływu z obszaru środkowej Polski. 
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Rys. 14. Pora koncentracji (Pk) odpływu w środkowej Polsce wg wskaźnika Markhama. l - pora 
koncentracji odpływu, 2- średnia z lat 1959-1968, 3 -wartości filtrowane (filtr dwu
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Zakończenie 

Zaprezentowane wnioski i hipotezy w znacznej mierze korespondują z pro
gnozami uzyskanymi na bazie różnych modeli, uwzględniających globalne sce
nariusze zmian klimatu [3, 4, 7, 11], jak też z wynikami badań wieloletniej 
zmienności różnych charakterystyk hydrologicznych dla terytorium Polski [1, 2, 
5, 6, 10, 12, 13]. Dotyczy to w szczególności: wzrostu parowania terenowego, 
a co za tym idzie spadku współczynnika odpływu w Polsce; redukcji typowych, 
wiosennych wezbrań roztopowych i ich przesunięcia z wiosny na zimę; wzrostu 
odpływów jesienią, a spadku w okresie wiosny i wczesnego Jata. Znalazła też 
potwierdzenie teza, iż większe zmiany i to zarówno w aspekcie ilościowym, jak 
i jakościowym, dotyczą obecnie i prawdopodobnie dotyczyć będą w przyszłości 
głównie półrocza chłodnego . Wiele więc wskazuje, iż prognozowany na począ
tek XXI wieku rozwój wydarzeń związanych z efektem cieplarnianym rozpoczął 
się w Polsce nieco wcześniej. 

Zmienność czasowa i przestrzenna odpływu w Polsce jest wyraźnie więk
sza od zmienności opadów. To wzmocnienie dyspersji jest dziś nie tylko wy
nikiem czasowych i przestrzennych zmian innych elementów klimatu i pogody 
(cyrkulacji, temperatury, wilgotności powietrza, itd.), ale również przestrzen
nej zmienności warunków morfologicznych i geologicznych. Coraz większą 
rolę zaczyna też odgrywać działalność gospodarcza i to zarówno w odniesieniu 
do dyspersji odpływu w czasie, jak i jego zmienności w przestrzeni. Obserwu
jemy ostatnio coraz silniejszy rozwój kontrastów. Po roku wilgotnym pojawia 
się wyjątkowo suchy. W obrębie tego samego roku występują okresy bardzo 
głębokich susz i gwahownych powodzi . Na stosunkowo niewielkim obszarze, 
a takim w końcu jest Polska, w tym samym sezonie, odnajdziemy, sąsiadujące 
często z sobą, regiony dotknięte suszą i powodziami. Rozpoznanie i diagnoza 
tych zjawisk staje się dziś niezbędna, gdyż wymaga tego prawidłowo funkcjo
nująca gospodarka kraju. 

Współcześnie, projektanci i planiści oczekują od hydrologów, szerokiej 
i często bardzo precyzyjnej informacji nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych 
stosunkach wodnych. Każde opracowanie hydrologiczne musi być więc albo 
operatem prognostycznym, albo musi stworzyć podstawę dla takiej prognozy. 
W operatach hydrologicznych przyjmuje się zwykle, że warunki odpływu, zaso
by i przebieg procesów hydrologicznych zaobserwowane wcześniej, nie ulegną 
zmianie w przyszłości oraz- co istotne- że możliwa jest ekstrapolacja wyników 
na przyszłe lata - zasada aktualizmu. Co prawda, nie ma możliwości udowod
nienia, że założenia te są słuszne, czy niesłuszne (potwierdzą je lub obalą dopie
ro przyszłe obserwacje). W danym jednak momencie nie dysponujemy innymi 
informacjami niż te, które opisują stany i procesy minione. Być może dlatego 
hydrolodzy ogromną wagę przywiązują do stałego monitoringu, ciągłego uzu
pełniania i analizowania zbioru informacji, zarówno w trakcie, jak i jeszcze dłu
go po zrealizowaniu każdego projektu, czy inwestycji hydrotechnicznej. Pozy-
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skiwane bowiem w ten sposób dane służą do weryfikacji przyjętych prognoz, 
a także do ulepszania sposobu eksploatacji różnych urządzeń i obiektów oraz 
stawiania kolejnych hipotez. 

Wierzymy, że przedstawione wyżej opracowanie, spełni taką właśnie rolę . 

Nie tylko przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia obiegu wody, w skali 
jednego z najuboższych w wodę regionów Polski, ale pozwoli także na ostrożną 
prognozę, jeśli nie ilościowych parametrów odpływu z tego terytorium, to przy
najmniej jego parametrów jakościowych i kierunków zmian w przyszłości. 
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YI3MEHEHIDI B CE30HHOM P ACITPE)J.EJIEHYIYI CTOKA 
B L(EHTP AJibHOH ITOJiblllE B ITEPYIO)J. 1951-1998 

PeJIOMe 

B pa6oTe npoBeLteH aHaJIHJ CeJOHHbiX H MHOrOJieTHHX HJMeHeHHH CTOKa B UeHTpaJibHOH 
ąaCTH flOllbllHI B Te'łeHHe nOCJiel{HHX 50-H JleT. C paCCMaTpHBaeMOH TeppHTOpHH B TeąeHHe 
)TOro BpeMeHH CTeKaJIO B cpel{HeM 2,74·JQ9 m3 BOllbl (5,13 dm3·s·1-km-2

) , npH HJMeH'łHBOCTH OK. 
61 o/o - pHC. J. flpHąeM CTOK XapaKTepH30BaJICJI TpeMJI BblpaJHTeJibHbiMH 4Ja3aMH (1951-1966, 
1967-1982, 1983-1997)- pHC. 2. YiccJiel{OBaHO TaK>Ke COOTHOilleHHJI MeJK.lly OCal{KaMH H fOllOBbiM 
CTOKOM (pHC. 3-7). ABTOpbl o6pall.laiOT BHHMaHHe Ha HJMeHeHHe ąaCTHOrO H/P, KaKOe HMeJIO 
MeCTO B Ha'łaJie 80-x fOllOB. 4aCTHOe HJMeHHJIOCb TOrl{a Ha OK. 15-20%. HHJKHe CTOKH B TeąeHHe 
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ITOCJie,llHHX 20-H JleT CJie.llyeT CBJI3aTb npelK)le BCero C pOCTOM HCnapeHHJI Ha 3TOH TeppHTOpHH. 
803MOlKHO, '!TO 3TOT <jlaKT JIBJIJieTCJI pe3yJibTaTOM KaK KJIHMaTH'IeCKHX H3MeHeHHH TaK 

Ił H3MeHeHHH B cnoco6e Be,lleHHJI BO,ZIHOrO X03JIHCTBa. 
B o'!epe.llHOlł '!aCTH pa6oTbJ npe.llCTaBneHbl peJynbTaTbJ aHanHJa HJMeHeHHił B ro.llOBOM 

pelKHMe CTOKa (pHC. 8-12). AHaJIH3 6b!fl npoBelleH .llilJI .llBY~ ,lleCJITHJleTHH B Ha'laJibHOH 
Ił KOHe'IHOH <jlaJe MHOrOJieTHJI - pHC. 2. B HTOre C,lleJiaH BbiBO.U, '!TO B pe3yJibTaTe H3MeHeHHJI 
pelKHMa rronoBO.UbJI B rrocne.nHeM rrepHo.ne 6aJJIH MeHee BbipaJHTeJibHbie, 'IeM B 60-e ro.nbi 
Ił nepe,llBHHYJIHCb C MapTa Ha anpe!lb. 3HMHHe CTOKH BblpOBHJIJIHCb. KpoMe TOrO, BO BpeMJI 
ITOCJie.nHeił ,neKa,nbi OHił 6biJIH OTHOCHTeJibHO CTa6HJibHbie 3HMOH, BeCHOH H paHHHM neTOM, 
a TaKlKe O'leHb lł3MeH'IIłBbJe IT03.UHHM ileTOM Ił oceHbiO. 

HepaBHOMepHOCTb rO.llOBOfO pacnpe.neneHHJI CTOKa Ił BpeMJI ero KOHUeHTpaUHH BblpalKeHbl 
npH noMOlllH HH.neKca ceJOHHOCTH H rroKaJaTeJIJI BpeMeHH KOHUeHTpaUHH Ch. G . Markham -
pHC. 13, 14. B CBeTe HCITOIIb30BaHHbiX Mep pe'IHOH CTOK B QeHTPaJibHOH nonbille xapaKTe
pH3YeTCJI He6oJiblllOH Ce30HHOCTbiO H KOHUeHTpHpyeTCJI B nepBOH .neKa.ne MapTa. 0,nHOBpeMeHHO, 
B ITOCJie.UHeM nepHo,ne Ha6JIIO.UaeTCJI .UaJibHeiłlllee BbipaBHHBaHHe CTOKOB, B 'laCTHOCTH 3HMOH 
H BeCHOH, a C 3THM CBJI3aHO OCJia6rreHHe pOIIH BeCeHHHX ITOJIOBO.UHH. 

PHcyHKH 

l. MeCJI'IHbie MO.LlYJIH CTOKa Ha TeppHTOpHH QeHTpaiibHOH norrbllllł. q - cpellHHH MO.LlYIIb 
(l/s·km2

); l- MO.LlYJib, 2- cpe.UHJIJI H3 13-H 3JieMeHTOB 
2. 0TKJIOHeHHJI OT cpe,llHeH MO.UyJieH H3 «MeTa6accelłHa» UeHTpanbHOH noJibllllł . q - cpe,nHHH 

Mo.nynb [IIs·km2
] 

3. Oca,nKH H CTOK B UeHTpanbHOH nonbille l - CJIOH CTOKa, 2- oca.nKH 
4. l13MeHeHHJI COOTHOilleHHH CTOKfoca,nKH B ueHTpaiibHOH nonbille B rO,Ubi: 1951-1998, 

A - B cpe.nHeM, H- CTOK, P - oca.nKH 
5. PaJHHUa MelK.UY OCa,nKaMH (JlO,U3b) H CTOKOM B UeHTpaiibHOH nonbille B fO.Ubi : 1951-1998. 

l - ITOTepH (P-H), 2- B cpe,LlHeM, 3- JIHHeHHhiH TpeH.n 
6. )].BOHHall HHTerpaiibHall KpiłBali OCa,nKOB Ił CTOKOB B UeHTpaiibHOH nonhllle 
7. )].BOHHall HHTerpaiibHall KpiłBali OCa,nKOB (P) H 6arraHCOBbiX ITOTepb (S) 
8. YąacTHe CToKa H3 .nByx rronyro.nHlł B ro.noBoił cyMMe (u). l - CTOK neTHero rronyro.LlHJI, 

2 - CTOK 3HMHero rronyro,nHJI 

9. CooTHOilleHHe CTOKa B 3HMHeM rronyro.nHH (Z) c JieTHHM rronyro.nHeM (L). A- B cpe.nHeM 
10. CpeJIHHe MeCJI'IHbie MOJIYJIH CTOKa C TeppHTOpHH UeHTpaJibHOH noJibllllł . q- cpeJIHHH MOJIYIIb 

CTOKa- MeCJIUhl; l - nepHOJI 1959-1968, 2- nepHO.Ll 1989-1998, 3 - rrepHO.Ll- 1951-1998 
11 . CooTHOilleHHe cpe,LlHero MO.LlYIIll CTOKa H CpeJIHero fO.[lOBOro [%) m- MeCJIUbl 
12. Ko3<jl<jJHUHeHTbl H3MeH'IHBOCTH MeCJI'IHbiX MO.[lyneił B UeHTPaJibHOH norrbllle. m- MeCJIUbl, 

2- H3MeHJieMOCTb 

13. noKaJaTeJih (HHJieKC) Ce30HHOCTH (Ws) CTOKa C TeppHTOpHH UeHTpanhHOH nonblllH. 
J - ITOKaJaTeJib Ce30HHOCTH, 2 - cpe.[lHJIJI nepHOJia 1959-1968, 3 - CpeJIHJIJI nepHO.[la 1951-
1998, 4 - cpeJIHJIJI rrepHo.Lla 1989 -1998 

14. BpeMJI KOHUeHTpaUHH (Pk) cTOKa B ueHTparrbHOił nom,llle no yKaJaTeJIIO Markham. 
l - BpeMJI KOHUeHTpaUHH CTOKa, 2 - cpeJIHJIJI 1959-1968 rr. 3 - BeJJH'IIłHhl <jJHJihTpOBaHHbie 
(.LlBY'IJJeHHbiH <jJHJibTp ), 4- cpe,UHJIJI nepHOJia 1951-1998, 5- cpe,LlHJIJI 1989-1998 rr. 

CHANGES IN THE SEASONAL DISTRIBUTION OF OUTFLOW 
IN CENTRAL POLAND DURING 1951-1998 

Summary 

The analysis of seasonal- and long-time changes of outflow from central Poland during 

the half o f century i s presented in the paper. On average, about 2,74·1 09 m 3 o f water per year 
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(5 , 13 dm3 s·1·km.2
) outflows from this region, with the variability of 61%- fig . l. The out

flow can be depicted using three distinct phases (1951-1966, 1967-1982 and 1983-1997) -
fig. 2. The relation between precipitation amount and the annual expense has also been stud
ied (fig. 3-7). The change of ratio H/P from 5 to 20% at the beginning of 1980 should been 
stressed. Thus, low outflow in the last two decades should be connected rather with an terrain 
evaporation. This phenomenon may be due both to climate- and water-management changes. 

Further, the changes in an annual outflow has been studied (fig. 8-12). The analysis has been 
performed for the first and the last decade of the half-century - fig. 2. As a result, changes of 
melting floods were - in the last period - less significant than in sixties and beginning in April 
rather than in March. Winter outflows became more regular. Moreover, during the last decade they 
were relatively stable in winter, spring and early summer with intense variations during late sum
mer and auturnn . 

Changes of annual outflow and its time concentration has been described using season index 
and time concentration indicator according to C. G. Markham- fig. 13, 14. River outflow in Po
land is slightly seasonal and is concentrated in the first decade of March . In the last period out
flows are going to level, especially during winter and spring, which induce the depreciation of 
spring melting floods. 

Figures 

I. Month outflows from central Poland: q- mean outflow [Us·km2
] ; l - outflow, 2- 13-points 

mean 
2. Variations from mean from "metabasins" in central Poland. q- mean outflow [l/s·km2

] 

3. Precipitation and outflow in central Poland. l - outflow layer, 2- precipitation 
4. Changes in relation outflow/precipitation in central Poland during 1951-1998. A - mean, 

H- outflow, P- precipitation 
5. Difference in precipitation (Łódź) and outflow in central Poland during 1951-1998. l -losses 

(P-H), 2 - mean, 3 - linear trend 
6. Double cumulated curve o f precipitation and outflow in central Poland 
7. Double cumulated curve o f precipitation (P) and balance loss (S) 
8. Outflows in two half-year period s vs. annual amount (u). l - summer half outflow, 2- winter 

half outflow 
9. Ratio of outflow in winter- (Z) to summer half-year (L). A- mean 
10. Monthly mean outflows from central Poland. q- mean outflow- months; l - 1959-1968, 

2-1989-1998,3-1951-1998 
11. Monthly- to annual mean outflow [%].m- month 
12. Monthly variation coefficients for outflows in central Poland. m- months, Z- variabili ty 
13 . Seasonal indicator (Ws) of outflow from central Poland. l - seasonal indicator, 2- 1959-

1968 mean, 3-1951-1998 mean, 4-1989-1998 mean 
14. Concentration time (Pk) of outflow in central Poland according to Markham indicator. 

l - concentration time, 2 - 1959-1968 mean, 3 - filtered values (binomial filter), 4 - 1951-
1998 mean, 5 - 1989-1998 mean 
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