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Streszczenie: Opracowanie zawiera poszerzoną, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak  

i metodyczno-merytorycznym, ocenę i analizę zmienności terminów daty osiągnięcia poło-

wy odpływu (TPOj) wykonaną dla wielolecia (serie 40–50. letnie) i dwu próbek rzek repre-

zentujących obszary nizinne i wyżynne środkowej Polski (14 rzek) oraz górskie – Karpat 

polskich (12 rzek). Termin połowy odpływu uzyskujemy kumulując dobowe przepływy 

(odpływy) rzeki, aż do momentu osiągnięcia połowy sumy rocznej (Bartnik i Jokiel 2005). Jest 

to charakterystyka bardzo użyteczna przy ocenach rocznych i wieloletnich zmian reżimu 

rzecznego, a po zidentyfikowaniu jej statystycznego rozkładu, może być cenna w zastosowa-

niach praktycznych np. przy analizach dopływu rzecznego do zbiorników. Biorąc pod uwagę 

reżimy wybranych rzek, przepływy charakterystyczne, jak też ich fizycznogeograficzne 

uwarunkowania, oba zbiory zlewni znakomicie nadają się do zbadania rodzaju oraz oceny 

ilości i jakości informacji hydrologicznej jaką niosą w sobie wieloletnie serie TPOj i jej 

pochodnych oraz do wieloaspektowych analiz porównawczych, które mogą uczynić z tej 

charakterystyki prostą miarę, szybko wskazującą na klimatycznie lub antropogenicznie 

uwarunkowane zmiany sezonowej struktury odpływu, a może nawet zmiany samego reżimu 

rzecznego. 

 
Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, metody badań, termin połowy odpływu, Polska  

 
Summary: The study contains widened, both in the territorial, as well as methodological 

aspect, the evaluation and analysis of the changeability of half outflow term (TPOj) made for 

the period of years (series 40–50. years) and of two samples of rivers representing lowland 

areas and upland of centre Poland (14 rivers) and mountain – of the Polish Carpathians (12 

rivers). We are getting this measure accumulating daily discharges (outflows) rivers, all the 

way to the moment of reaching the annual half the amount (Bartnik and Jokiel 2005). It is very 

useful characteristics at evaluations of annual and long-term changes of the fluvial regime, and 

after identifying the statistical schedule for her, perhaps to be valuable in practical applications 

e.g. at analyses of the fluvial inflow to reservoirs. Taking into consideration regimes of chosen 

rivers, characteristic flows, as well as their physical-geographical conditioning, both sets of the 

drainage area superbly are suitable for examining the kind as well as of the evaluation of 

amounts and the hydrological quality of information in themselves long-term TPOj series are 
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carrying which and her of consequences and for multifaceted comparative analyses which can 

to make the simple measure, quickly pointing at changes climatically or anthropogenic condi-

tioned of the seasonal structure of the drain hole from these characteristics, and maybe even 

changes of fluvial regime. 

 
Key words: river outflow, research methods, half outflow term, Poland 

 
Założenia i metoda 

 
Kumulując dobowe przepływy (odpływy) rzeki, aż do momentu osiągnięcia po-

łowy ich sumy rocznej uzyskujemy charakterystykę bardzo użyteczną przy ocenie 

rocznych i wieloletnich zmian jej reżimu. Po zidentyfikowaniu jej statystycznego 

rozkładu otrzymujemy miarę równie cenną w praktycznym zastosowaniu w gospo-

darce wodnej np. przy analizach dopływu rzecznego do zbiorników. Dzień w roku 

hydrologicznym, w którym suma przepływów dobowych osiągnie połowę wartości 

rocznej, ustalamy wg prostej formuły: 
 

 2/VV:TPO j)365(j  ii  

gdzie: 

Vi – suma przepływu kumulowana od 1 XI, 

V(365)j – roczna suma przepływu (dla lat przestępnych 366),  

TPOj – dzień osiągnięcia Vi= V(365)j /2. 

Po raz pierwszy miarę tę zastosowali Bartnik i Jokiel (2005). Badając wielole t-

nią serię dobowych przepływów Pilicy w Przedborzu (ryc. 1) autorzy wskazali 

szereg metod, formuł i rozwiązań możliwych do zastosowania w analizach różnych 

aspektów wieloletniej i sezonowej dynamiki jej odpływu, a zwłaszcza zmian i fluk-

tuacji reżimu. Nieco później Jokiel (2009) zastosował ją do zbadania sezonowej 

struktury odpływu 3 dużych 

rzek środkowej Polski,  

w aspekcie monitorowania 

ewentualnych zmian ich 

reżimu w wyniku obserwo-

wanych dziś trendów i fluk-

tuacji klimatycznych. Uzy-

skane wyniki i wnioski były, 

zdaniem autorów, na tyle 

interesujące, iż warto tej 

charakterystyce poświęcić 

nieco więcej uwagi. 

Proponowana miara, ob-

ok innych charakterystyk np.: pory koncentracji odpływu (Tomaszewski 2012), 

indeksu sezonowości (Tomalski 2011) oraz miar stabilności reżimu i entropii od-

pływu (Wrzesiński 2013), które coraz częściej zaczynają być używane do monito-

rowania i identyfikacji zmian reżimu rzecznego ma oczywiście szereg zalet, ale 

posiada również określone wady. Z jednej strony, umożliwia ona śledzenie w cza-

sie zmian i fluktuacji różnych aspektów sezonowej i genetycznej struktury odpły-

Ryc. 1. Średnia krzywa kumulacyjna przepływu 
rocznego Pilicy w Przedborzu – zaznaczono 

średni termin połowy odpływu – TPOśr 
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wu. Choć nie jest ona miarą uniwersalną, to stosowana „w pakiecie” z innymi cha-

rakterystykami, pozwala dość łatwo wychwycić, śledzić i analizować hydrologicz-

ne konsekwencje wieloletnich zmian i zmienności klimatu oraz efekty gospodar-

czej działalności człowieka, także w aspekcie przestrzennym. Z drugiej jednak 

strony, sposób jej konstrukcji oraz czysto statystyczny charakter sprawiają, że 

należy ją interpretować ostrożnie i to najlepiej wraz z innymi miarami czasowej   

i sezonowej analizy szeregów.  
 

 
Ryc. 2. Roczne hydrogramy przepływu Bzury w Sochaczewie lat o zróżnicowanym TPO  

 
Opracowanie zawiera poszerzoną, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak  

i metodyczno-merytorycznym, ocenę i analizę zmienności terminów połowy od-

pływu (TPOj) wykonaną dla wielolecia (serie 40–55. letnie; z lat 1951–2010)  

i dwu próbek rzek reprezentujących obszary nizinne i wyżynne środkowej Polski 

(14 rzek) oraz górskie – Karpat polskich (12 rzek). Biorąc pod uwagę reżimy wy-

branych rzek, przepływy charakterystyczne, jak też ich fizycznogeograficzne uwa-

runkowania, oba zbiory zlewni znakomicie nadają się do zbadania i merytorycznej 

oceny ilości i jakości informacji hydrologicznej jaką niosą w sobie wieloletnie 

serie TPOj i jej pochodnych, a także do wieloaspektowych analiz porównawczych, 

które mogą uczynić z tej charakterystyki prostą miarę, szybko wskazującą na kli-

matycznie lub antropogenicznie uwarunkowane zmiany sezonowej struktury od-

pływu, a może nawet zmiany samego reżimu rzecznego. Zauważmy bowiem, że 

termin połowy odpływu jest charakterystyką poddającą się łatwo obróbce nume-

rycznej w skali wielolecia. 

Przykłady rocznych hydrogramów przepływu o bardzo późnym, przeciętnym  

i bardzo wczesnym terminie osiągania połowy odpływu prezentują ryc. 2 i 3. Róż-

nice w sezonowej strukturze odpływu w tych latach są na nich doskonale widocz-

ne. Uwidacznia się tam m.in. ogromna zmienność terminów pojawiania się  

i skali wezbrań i niżówek w ciągu roku, a w aspekcie genetycznym, łatwo identyf i-

kowalna jest także przewaga „roztopowej” lub „opadowej” składowej odpływu.  

W różnych latach, reżim rzeki może być zatem „bardziej złożony” lub „bardziej 

prosty”, a jednocześnie bardziej śnieżny lub śnieżno-deszczowy, albo bardziej 

deszczowo-śnieżny. Jeszcze raz należy podkreślić, iż termin połowy odpływu nie 

jest miarą doskonałą i rodzi szereg trudności interpretacyjnych. Definiując ją przyj-
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mujemy między innymi założenie, iż rok (hydrologiczny) jest „zamkniętą” jednostką 

czasową, w której odpływy są niezależne od występujących wcześniej i nie będą 

miały wpływu na późniejsze. W kontekście dużej inercji odpływu, powodowanej, 

między innymi retencją, założenie to nie zawsze jest prawdziwe i należy stale o tym 

pamiętać (Jokiel 2009). 

 

 
 

Ryc. 3. Roczne hydrogramy przepływu Białej Tarnowskiej w Koszycach Wielkich  
lat o zróżnicowanym TPOj 

 
Wyniki analiz 

 

Na podstawie serii codziennych przepływów, udostępnionych przez IMiGW 

PIB, dla każdego roku wielolecia i każdego uwzględnionego przekroju wodowska-

zowego, obliczono stosowne terminy połowy od-

pływu TPOj. By czytelnikowi łatwiej było zorien-

tować się w czasowym porządku uzyskanych TPO j, 

przygotowano także stosowny kalendarzyk – tab. 1. 

Z przyczyn obiektywnych nie udało się skompleto-

wać serii o jednakowej długości i reprezentujących 

to samo wielolecie. Biorąc jednak pod uwagę cha-

rakter zaprezentowanych niżej miar rozstępu (eks-

trema), zmienności (Wzm), skośności (Sk)  

i kurtozy (Ku), które wskazują na duże, wewnątrz-

grupowe podobieństwa cech rozkładów, niedogod-

ność ta wydaje się do przyjęcia. Warto również 

dodać, iż obliczone współczynniki autokorelacji 

(Ra) oraz szereg innych cech rozkładu dowodzi, że 

ciągi TPOj mają charakter losowy. 

Uzyskano w ten sposób 26 wieloletnich serii termi-

nów połowy odpływu, które mogły być poddane kolejnym analizom mającym na 

celu określenie cech ich rozkładów oraz ocenę podobieństw wewnątrzgrupowych  

i różnic międzygrupowych. Podstawowe informacje o uwzględnionych zlewniach 

oraz podstawowe charakterystyki statystyczne obliczone dla wieloletnich serii 

TPOj zawiera tab. 2. 

Kalendarzyk TPOj 

(dzień) (data) 

93 1 luty 

107 15 luty 

122 1 marzec 

136 15 marzec 

152 1 kwiecień 

166 15 kwiecień 

182 1 maj 

196 15 maj 

213 1 czerwiec 

228 15 czerwiec 

242 1 lipiec 

257 15 lipiec 

275 1 sierpień 

Tab. 1. Terminy i daty TPOj 
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Tab. 2. Podstawowe miary statystyczne wieloletnich serii TPO j 

 
Rzeka Wodowskaz Seria A TPOśr TPOwcz TPOpoz Wzm Sk Ku Ra 

Bzura Sochaczew 1951–2002 6278 149 76 264 21,3 0,989 2,62 –0,15 

Czarna M. Dąbrowa 1951–2002 942 163 94 273** 23,7 1,156 0,98 –0,28 

Drzewicz-
ka 

Odrzywół 1951–2002 1004 165 107 253 20,2 0,903 0,49 –0,28 

Grabia Grabno 1951–2002 811 144 76 253 23,2 1,102 2,32 –0,11 

Luciąża Kłudzice 1960–2002 506 155 93 243 22,0 0,583 0,14* –0,14 

Mroga Bielawy 1960–2002 467 159 125** 238 13,9 1,097 3,02 –0,14 

Ner Dąbie 1951–2002 1712 153 86 232* 18,2 0,414* 0,79 –0,03 

Oleśnica Niechmirów 1951–2002 592 144 67* 258 25,9 0,974 1,71 –0,06 

Ołobok Ołobok 1951–2002 447 133* 71 271 26,2** 2,068** 6,99** –0,12 

Prosna Mirków 1951–2002 1255 147 81 253 21,7 1,213 2,92 –0,09 

Rawka Kęszyce 1951–2002 1191 156 119 237 13,4* 1,121 3,40 –0,11 

Wolbórka Zawada 1951–2002 616 154 105 242 16,1 0,764 1,62 –0,15 

Pilica Przedbórz 1951–2002 2536 168** 115 263 20,0 0,905 0,68 –0,27 

Kamienna Kunów 1952–2006 1106 165 117 272 24,0 1,404 1,68 –0,08 

Rzeki  
środkowej 

Polski 
 średnia  154   20,7   –0,1 

Biała T. Koszyce W. 1951–2010 975 179 110 272 22,7** 0,616 –0,32 –0,26 

Dunajec Nowy Sącz 1956–2010 4337 202** 163** 266 12,8* 0,549 –0,48 –0,08 

Kamienica Nowy Sącz 1961–2006 237 193 135 266 18,0 0,434 –0,78 –0,1 

Poprad Stary Sącz 1964–2010 2075 196 153 253 13,9 0,400 –0,81 –0,09 

Raba Proszówki 1956–2010 1473 186 113 296** 22,3 0,528 –0,33 –0,16 

Ropa Klęczany 1966–2006 484 179 120 244* 17,1 0,358 –0,32 –0,19 

San Lesko 1956–2010 1617 179 93 252 15,5 0,120* 1,10** –0,15 

Skawa Wadowice 1960–2010 835 181 129 283 20,1 0,821** –0,15 0,04 

Soła Oświęcim 1958–2010 1357 189 116 277 22,3 0,408 –1,00* –0,05 

Wisła Skoczów 1956–2006 296 187 134 260 19,2 0,498 –0,94 0,01 

Wisłoka Mielec 1956–2010 3888 170 103 261 20,0 0,633 0,09 –0,29 

Wisłok Tryńcza 1957–2010 3524 166* 84* 265 22,2 0,564 0,05 –0,36 

Rzeki  
Karpat  

Polskich 
 średnia  184   18,9   –0,1 

 
A – powierzchnia zlewni (km2); TPOśr – średni termin połowy odpływu (dzień); TPOwcz – najwcześniejszy 
termin połowy odpływu (dzień); TPOpoz – najpóźniejszy termin połowy odpływu (dzień); Wzm – współ-
czynnik zmienności terminu połowy odpływu (%); Sk – współczynnik skośności; Ku – współczynnik 
kurtozy; Ra – współczynnik autokorelacji terminu połowy odpływu (pogrubiono istotne na 5%); ** – 
wartość największa; * – wartość najmniejsza (dotyczy poszczególnych zbiorów zlewni) 
 

Już przybliżona analiza tab. 2 dowodzi, iż obie grupy zlewni wykazują zarówno 

istotne różnice, jak i wyraźne podobieństwa w charakterze rozkładów i wielkości 

poszczególnych miar statystycznych obliczonych dla serii TPO j. Przeciętne i eks-

tremalne terminy osiągania połowy odpływu rzek karpackich są o prawie miesiąc 

późniejsze od typowych dla rzek środkowej Polski (średnie z obu grup różnią się  

o 30 dni). Szeregi średnich TPO rzek karpackich i środkowopolskich różnią się 

także skośnością i kurtozą oraz ich zróżnicowaniem wewnątrzgrupowym.  
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Zmienność wieloletnia TPOj, mierzona Wzm, jest zaś bardzo podobna w obu 

grupach rzek i to zarówno w odniesieniu do przeciętnych, jak i w aspekcie wartości 

ekstremów wewnątrzgrupowych (tab. 2). Jedynie rozstępy między najpóźniejszymi 

i najwcześniejszymi TPOj są wyraźnie większe w rzekach środkowej Polski niż  

w karpackich, przekraczając często 150 dni, a niekiedy sięgając nawet 200 dni 

(ryc. 4). Współczynniki autokorelacji Ra, przy przesunięciu k = 1, są w obu gru-

pach rzek przeważnie nieistotne (tab. 2). Tylko w 6 przypadkach (po 3 w każdej 

grupie) osiągnęły one granicę 5% poziomu istotności (test Studenta) i były ujemne. 

Rozkłady szeregów TPOj rzek karpackich są mniej skośne i bardziej zbliżone 

do rozkładu normalnego od rozkładów charakterystycznych dla rzek środkowej 

Polski, przy czym zróżnicowanie Sk wewnątrz grupy „karpackiej” jest niewielkie 

w relacji do występującego w grupie „środkowopolskiej”. Warto jednak podkre-

ślić, iż w obu grupach skośność jest „dodatnia” (prawostronna). 
 

  

A B 
Ryc. 4. Uproszczone diagramy dyspersji dla terminów połowy odpływu rzek :  

A – środkowej Polski, B – karpackich 

 

Współczynniki kurtozy (spłaszczenia) szeregów TPOj rzek karpackich są także 

liczbowo mniejsze od typowych dla serii środkowopolskich i co ważne, wyraźnie 

mniejsze od liczby 3, czyli 

wartości wskazującej na 

spłaszczenie typowe dla roz-

kładu normalnego. W kilku 

przypadkach (Ku > 3) szeregi 

są leptokurtyczne – „mocno 

spłaszczone” (tylko rzeki 

środkowej Polski). Natomiast  

w większości przypadków 

rozkłady TPOj są platykur-

tyczne, czyli bardzo „spicza-

ste” i również odbiegają od 

„normalnego” wzorca (Kendall  

i Buckland 1986). Duże spłasz-

czenie szeregu wskazuje na 

relatywnie częste występowa-

nie TPOj wczesnych i późnych (zwykle tych ostatnich), zaś platykurtyczność sze-

regu dowodzi, iż duży odsetek tych wartości grupuje się w wąskim przedziale 

(średniej i mediany). Już tylko te właściwości wyraźnie dowodzą, że rozkłady 

Ryc. 5. Rozkład empiryczny i teoretyczny  
(normalny) TPOj Mrogi 



87 
TPOj rzek środkowej Polski są prawostronnie skośne i w większości przypadków 

nie spełniają kryteriów rozkładu normalnego (ryc. 5). Natomiast szeregi terminów 

połowy odpływu rzek karpackich często mają rozkłady, które z punktu widzenia 

skośności można uznać za quasinormalne, choć lekko platykurtyczne (ryc. 6).  

Empiryczne prawdopodobieństwo pojawiania się bardzo późnego lub bardzo 

wczesnego terminu połowy odpływu można łatwo ocenić obliczając i analizując 

kwantyle rozkładu. Autorzy wybrali do tego celu dwa lustrzane kwantyle (kwartyle 

i decyle). Przedział między 

kwartylami (50% wszystkich 

elementów szeregu) zawiera 

wartości TPOj, które można 

uznać za quasiprzeciętne (typo-

we), zaś wartości wyższe od 

decyla górnego i niższe od decy-

la dolnego należy traktować jako 

terminy ekstremalnie późne lub 

ekstremalnie wczesne – empi-

ryczne prawdopodobieństwo 

pojawienia się wartości równych 

decylom lub późniejszych 

(wcześniejszych) TPOj jest 

mniejsze od 10% (tab. 3). Prze-

działy (50% częstości) terminów połowy odpływu w rzekach karpackich (przecięt-

nie: 157,6–208,3) zaczynają się stosunkowo późno (ok. 6 kwietnia) i późno się też 

kończą (ok. 25 maja). W rzekach środkowej Polski zaczynają się dużo wcześniej 

(średnio 13 marca), ale i wcześniej się kończą (ok. 14 kwietnia). Warto też zauwa-

żyć, że rozstępy miedzykwartylowe są w szeregach rzek karpackich dużo szersze 

niż w rzekach środkowej Polski – średnio o ponad 50% (ok. 51 dni wobec ok. 31 

dni). Typowe terminy połowy odpływu w rzekach górskich są więc bardziej zróż-

nicowane i to zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i w skali wielolecia. 

Wartości TPOj mniejsze od decyla dolnego można uznać za anomalnie wczesne 

(prawdopodobieństwo wraz z niższymi – 10% i mniej). W Karpatach, anomalnie 

wczesny TPOj może wystąpić od 127 dnia (Wisłok) do 171 dnia (Dunajec) roku 

hydrologicznego (od 5 marca do 21 kwietnia), średnio w 146 dniu (25 marzec). 

Warto dostrzec, że decyle 10% Dunajca i Popradu są wyraźnie „spóźnione”  

i znacznie odstają od średniej z próbki. Jest to oczywiście skutkiem specyficznego 

reżimu rzek tatrzańskich w którym wezbrania roztopowe są na tyle opóźnione, że 

nakładają się niemal na letnie wezbrania opadowe (Chełmicki i in. 1998–1999).  

W rzekach środkowopolskich decyl 10% przypada średnio na 118 dzień roku hy-

drologicznego, a więc na koniec lutego. Różnice w tej grupie są jednak bardzo 

duże. W typowo nizinnych rzekach Wielkopolski (Oleśnica, Ołobok, Prosna) po-

łowa rocznych zasobów wodnych ich zlewni może się wyczerpać już na początku 

lutego, zaś w zlewniach regionu świętokrzyskiego (Pilica, Drzewiczka, Kamienna, 

Czarna) dopiero w połowie marca. Zauważmy jednocześnie, że zasobne w pota-

miczne wody podziemne zlewnie Rawki i Mrogi (Wzniesienia Łódzkie) oddają 

Ryc. 6. Odchylenia TPOj empirycznych od  
teoretycznych (rozkład normalny) dla Wisłoki 
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połowę swych zasobów równie późno, jak zlewnie świętokrzyskie. Wydaje się, że 

wartość decyla 10% rośnie w regionie w kierunku wschodnim i południowym.  

 
Tab. 3. Empiryczne kwantyle rozkładów szeregów TPO j 

 

Rzeka 
Media-

na 
(50%) 

Kwartyl 
dolny 
(25%) 

Kwartyl 
górny 
(75%) 

Decyl 
dolny 
(10%) 

Decyl 
górny 
(90%) 

Rzeka 
Media-

na 
(50%) 

Kwartyl 
dolny 
(25%) 

Kwartyl 
górny 
(75%) 

Decyl 
dolny 
(10%) 

Decyl 
górny 
(90%) 

Biała 171,5 148,5 202,0 132,0 243,5 Bzura 144,0 129,0 160,0 117,0 190,0 

Dunajec 198,0 181,0 223,0 171,0 238,0 Czarna 154,0 135,0 169,0 123,0 231,0 

Kamienica 186,5 164,0 218,0 151,0 245,0 Drzewiczka 154,0 143,0 174,0 128,0 220,0 

Poprad 195,0 174,0 217,0 167,0 240,0 Grabia 140,0 124,0 157,0 102,0 184,0 

Raba 171,0 154,0 217,0 139,0 244,0 Luciąża 150,0 131,0 174,0 103,0 201,0 

Ropa 175,0 158,0 196,0 141,0 221,0 Mroga 154,0 143,0 172,0 135,0 182,0 

San 175,0 161,0 199,0 149,0 216,0 Ner 150,0 137,0 164,0 118,0 190,0 

Skawa 167,0 153,0 210,0 146,0 231,0 Oleśnica 142,0 122,0 157,0 100,0 190,0 

Soła 177,0 155,0 224,0 144,0 248,0 Ołobok 130,0 114,0 144,0 101,0 153,0 

Wisła 174,0 159,0 218,0 149,0 242,0 Prosna 144,0 129,0 158,0 104,0 176,0 

Wisłoka 164,0 152,0 195,0 130,0 218,0 Rawka 151,0 144,0 162,0 139,0 184,0 

Wisłok 156,0 141,0 187,0 127,0 217,0 Wolbórka 152,0 140,0 164,0 122,0 189,0 

Biała 171,5 148,5 202,0 132,0 243,5 Pilica 160,0 143,0 182,0 134,0 215,0 

 Kamienna 153,0 138,0 172,0 125,5 224,5 

średnia 175,5 157,6 208,3 144,5 234,4 średnia 148,4 133,7 164,9 118,0 195,0 

Rzeki karpackie Rzeki środkowopolskie 

 

Raz na 10 lat (górny decyl) terminy połowy odpływu rzek karpackich mogą 

przypadać później niż 4 czerwca (San), a nawet później niż 6 lipca (Soła); średnio 

później niż 22 czerwca. Te same decyle w przypadku rzek środkowopolskich za-

wierają się w przedziale od 2 kwietnia (Ołobok) do 18 czerwca (Czarna); średnio 

14 maja. Rozstęp jest tu zatem również bardzo szeroki. Połowa rocznych zasobów 

wodnych zlewni „świętokrzyskich” w sytuacji bardzo późnego TPO j odpływa po 

15 maja, zaś zlewni nizinnych – grubo przed tym terminem. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Analizując zagadnienie wieloletniej zmienności terminu połowy odpływu  

w obu grupach rzek należy zacząć od dość oczywistego stwierdzenia, że późne 

TPOj są typowe dla lat o bardzo wysokich opadach i przepływach półrocza letnie-

go, zaś wczesne TPOj cechują lata, w których opady i wezbrania letnie były niższe 

od przeciętnej, zaś na letnio-jesiennych hydrogramach przepływu dominowały 

niżówki. Prawidłowość ta występuje zarówno w Karpatach, jak i w środkowej 

Polsce. 

Wieloletnia dynamika zmian TPOj, w obu grupach rzek, wskazuje na kilka 

prawidłowości, które jednak w obu zbiorach mają nieco inny charakter. W wielo-

letniej dynamice terminów połowy odpływu, uzyskanych dla rzek środkowej Po l-

ski, dość wyraźnie zaznacza się różnica miedzy rzekami dorzecza Warty, o silnie 

wykształconym reżimie niwalnym i wyżynnymi rzekami dorzecza Wisły, o reż imie 
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tym słabo lub średnio wykształconym i znaczącym wkładzie opadów letnich  

w proces formowania się odpływu. Terminy połowy odpływu, zarówno średnie, jak 

i ekstremalne są w tej 

pierwszej grupie rzek 

dużo wcześniejsze niż w 

drugiej. Warto też pod-

kreślić, że TPOj Bzury, 

kwalifikują ją do grupy 

„warciańskiej”, zaś Ner 

ma cechy raczej typowe 

dla grupy rzek wyżyn-

nych. Wydaje się, że w 

tym ostatnim przypadku 

duży udział „czynnika 

opadowego” jest skutkiem tego, że Ner odbiera ogromne masy szybko spływają-

cych wód opadowych pochodzących z kanalizacji burzowej Łodzi, a jednocześnie 

przez cały rok prowadzi mało zróżnicowane sezonowo ilości wód pościekowych. 

Wywołuje to efekt hydrologiczny podobny do występującego w rzekach wyżyn-

nych, gdzie na relatywnie 

duży i mało zmienny  

w czasie odpływ pod-

ziemny (podstawa hy-

drogramu) nakładają się 

szybko spływające wody 

z bardzo wydajnych ulew 

półrocza ciepłego. Nieco 

inna prawidłowość rysuje 

się w obrębie grupy rzek 

karpackich. Jeśli pomi-

niemy Poprad i Dunajec 

zauważymy, że stosun-

kowo wczesne terminy 

połowy odpływu występują na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczadów np. San, 

Wisłok, Wisłoka, a więc w rzekach o reżimie niwalno-fluwialnym. W pozostałych 

ciekach beskidzkich terminy te są dużo późniejsze np. Raba, Soła, Wisła, ale są to 

przecież rzeki, które mają reżim fluwialno-niwalny. Zatem przestrzenne zróżnico-

wanie i zależność TPOj od reżimu rzecznego jest tu dość wyraźnie widoczne.  

Z punktu widzenia częstości występowania anomalnych TPOj w Karpatach, na 

szczególne wyróżnienie zasługuje okres 1970–1982. W ogromnej większości prze-

krojów wystąpiły wtedy 4 terminy wyjątkowo późne i 3 wyjątkowo wczesne (tab. 4).  

W rzekach środkowej Polski podobny okres „niepokoju hydrologicznego” był dłuż-

szy i zaczął się w połowie lat 60., a zakończył w połowie lat 80. XX w. Terminy 

połowy odpływu gwałtownie zmieniały się wówczas z roku na rok; od bardzo póź-

nych do bardzo wczesnych. Tę swoistą fazę niepokoju hydrologicznego w środkowej 

Polsce dostrzegł i opisał już wcześniej jeden z autorów, zwracając uwagę na jej cyr-

Ryc. 7. Wieloletnia dynamika terminu połowy  
odpływu (TPOj) Rawki w przekroju Kęszyce 

Ryc. 8. Wieloletnia dynamika terminu połowy odpływu 
(TPOj) Białej Tarnowskiej w przekroju Koszyce Wielkie 
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kulacyjną genezę (Jokiel 2004). W ogólności fluktuacje TPOj są krótkotrwałe (mała 

bezwładność szeregów), a lata o późnym i wczesnym terminie połowy odpływu 

często sąsiadują z sobą – ryc. 7 i 8. 
 

Tab. 4. Lata, w których terminy połowy odpływu w rzekach karpackich przypadały  
późno (TPOj > TPOśr + σ) lub wcześnie (TPOj < TPOśr – σ) 

 
Cecha Lata 

TPOj późny  1960 (9), 1970 (10), 1972 (8), 1974 (8), 1980 (12), 1996 (10), 1997 (9), 2001 (12) 

TPOj wczesny  1961 (6), 1971 (8), 1977 (8), 1982 (8) 
 

W nawiasach podano liczbę przekrojów 

 

Analiza szeregów TPOj byłaby niepełna bez zbadania i określenia tendencji 

wieloletnich. Mimo, że badane szeregi różnią się nieco długością i horyzontami 

zbadanych wieloleci to fakt, że w żadnym z nich nie stwierdzono statystycznie 

istotnego trendu (nawet na poziomie 5% – test F-Snedecora) jest interesujący. 

Dowodzi bowiem, że naturalne i antropogeniczne zmiany w sezonowej strukturze 

odpływu rzecznego w Karpatach i w środkowej Polsce, a co za tym idzie ewentu-

alne przekształcenia reżimu rzek odwadniających te regiony są jeszcze na tyle 

małoznaczące, iż nie da się ich jeszcze zidentyfikować w oparciu o analizę dyna-

miki terminu połowy odpływu. Można zatem postawić tezę, iż wywołane ocieple-

niem i wzrostem parowania potencjalnego zmiany w rozchodowej części bilansu 

wodnego są jeszcze na tyle małe, iż nie wywołują znaczących i względnie trwałych 

przemian reżimu odpływu rzek, a wpływ czynników antropogenicznych (np. regu-

lacja rzek i odpływu), choć niekiedy widoczny w skali pojedynczych rzek i zlewni, 

nie przekłada się jeszcze na trwałe, regionalne, czy ponadregionalne zmiany ich 

reżimu. 
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