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Abstract 
 

Studies on the seasonal distribution of river runoff in Poland have already been undertaken 

many times. However, they have never been used to study the changes in the seasonal structure of the 

outflow of one or several rivers in different water gauge sections along their course. This study aims 

to identify the hydrological seasons in the water gauge cross-sections  that are located along the two 

largest Polish rivers, and then to compare them. To carry out the analysis, a series of daily total 

discharges in the water gauge cross-sections that are located along the Odra (11 water gauges) and the 

Vistula (14 water gauges) were used. The data cover the period from 1951-2016 and come from 

IMGW-PIB resources. The hydrological seasons were delimitated using the method that was proposed 

a few years ago by the authors of this study. The number of delimited hydrological seasons varies 

from 3 to 6in the individual water gauge cross-sections, without any variation along a river or between 

the rivers. However, it should be noted that one hydrological season may occur more than once a year 

in a water gauge. The total number ofoccurrences of hydrological seasons for the individual water 

gauge cross-sections ranged from 4 to as many as 17. There were also significant differences between 

the rivers. Fot the Odra River, a large number of occurrences of hydrological seasons was characteris-

tic of the upper course of the river. Then, it decreased rapidly and remained at a similar level almost to 

the mouth of the Warta River below which it began to increase slightly. This regularity was not 

observed in the case of the water gauge cross-sections that are located along the Vistula River. Here, 

the number of the occurrences of the hydrological seasons was high (with two exceptions, it always 

exceeded 10) and was not very variable along the course of the river. 
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1. WSTĘP 
 

Znajomość sezonowej zmienności odpływu rzecznego jest jedną z podstawo-

wych i najważniejszych informacji hydrologicznych. Jest ona bowiem nie tylko 

cechą „reżimotwórczą” pozwalającą na identyfikację lub ocenę reżimu rzeki, ale jest 

też jedną z ważniejszych przesłanek dla prowadzenia prawidłowej gospodarki wod-

nej w odniesieniu do zasobów wodnych rzeki i jej zlewni. Czasowy reżim odpływu 

rzecznego jest, z oczywistych powodów, funkcją sezonowego zróżnicowania wielko-

ści i rodzaju opadów oraz parowania terenowego. Jednak obok czynników zewnętrz-

nych (klimatycznych) ważną rolę odgrywa również cały kompleks zjawisk 

i procesów związanych z rzeką i jej zlewnią. Zlewnia i system rzeczny tworzą bo-

wiem rodzaj „filtrów”, w których impulsy zewnętrzne są istotnie transformowane 

i przybierają formę oraz rozkład czasowy bardzo różny od występującego na wejściu 

do systemu. W ten sposób działają np. różne rodzaje retencji, które zwiększają, 
między innymi, bezwładność systemu i spowalniają impuls opadowy (Jokiel, Tomal-

ski 2017). W miarę przyrostu powierzchni zlewni maleją zwykle średnie 

i maksymalne odpływy jednostkowe, a rosną minimalne. Zmniejsza się tym samym 

zmienność odpływu, a rośnie jego bezwładność. Zjawiska ekstremalne (wezbrania, 

niżówki) w zlewniach dużych rozwijają się i zanikają wolniej oraz trwają dłużej, niż 
w małych. Jednocześnie, terminy ich ekstremów są coraz bardziej przesunięte 

w czasie w stosunku do czynnika sprawczego. W konsekwencji, zjawiska takie są 
łatwiejsze do mitygacji i prognozowania. W przypadku dużych rzek, przepływają-
cych przez różne regiony geograficzne (nie mówiąc już o różnych regionach klima-

tycznych) transformacja impulsów opadowych i roztopowych jest przeważnie na tyle 

duża, że zmienia wraz z biegiem rzeki sezonową strukturę odpływu rzecznego. 

Badania nad sezonowym rozkładem odpływu rzek w naszym kraju były już 
wielokrotnie podejmowane (Rotnicka 1977, 1988; Bartczak 2007; Jokiel, Tomalski 

2014). Różniły się one podejściem metodycznym oraz zakresem czasowym i prze-

strzennym jaki obejmowały. Ostatnie z tych rozwiązań, zaproponowane kilka lat 

temu przez Autorów niniejszego opracowania, bazuje na szeregach jednoimiennych 

dni w skali wielolecia. Analizy wykorzystujące tę metodę zastosowane zostały do-

tychczas w badaniach rzek środkowej Polski (Jokiel, Tomalski 2014) i wybranych 

cieków z różnych regionów geograficznych naszego kraju (Stanisławczyk, Tomalski 

2015, 2017). Nigdy jednak nie zostały wykorzystane do badania zmian sezonowej 

struktury odpływu jednej lub kilku rzek w różnych przekrojach wodowskazowych 

zlokalizowanych wzdłuż ich biegu. W świetle wyżej przytoczonych uwag zasadne 

wydaje się przeprowadzenie takiej właśnie analizy. 

Regiony fizycznogeograficzne w Polsce mają w dużym uproszczeniu rozcią-
głość równoleżnikową. Postępując od południa występują kolejno obszary górskie, 

wyżyny, pas nizin i najbardziej na północy pojezierza (Kondracki 1998). Dwie naj-

większe rzeki naszego kraju Wisła i Odra mają podobny przebieg i płyną z południa 

na północ, odwadniając kolejne regiony. Interesująca zatem jest odpowiedź na pyta-

nia: jak zmienia się sezonowy rozkład odpływu wzdłuż tych rzek?, a także, czy 

większe różnice w sezonowej strukturze występują między regionami fizycznoge-

ograficznymi, czy też między obiema rzekami? Artykuł ma na celu identyfikację 
sezonów hydrologicznych w przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych wzdłuż 
biegu dwu największych rzek Polski, a następnie wskazanie występujących tu prawi-

dłowości przestrzennych zarówno w aspekcie różnic, jaki podobieństw. 
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2. MATERIAŁ HYDROMETRYCZNY I METODA 
DELIMITACJI SEZONÓW HYDROLOGICZNYCH 

 

Do analiz wybrano przekroje wodowskazowe równomiernie rozłożone wzdłuż 
obu największych polskich rzek. Pominięto natomiast przekroje ze zbyt dużymi 

przerwami w pomiarach oraz takie, dla których szeregi czasowe są krótsze niż 40 lat. 

W ten sposób wyselekcjonowano 25 przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych 

na Odrze (11 wodowskazów) i Wiśle (14 wodowskazów). Do analiz wykorzystano 

serie codziennych przepływów pochodzących z zasobów Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego obejmujących lata  

1951-2016, przy czym nie dla wszystkich posterunków ciągi pomiarowe są jednako-

wej długości. Rozmieszczenie przekrojów wodowskazowych przedstawiono na  

rys. 1, a podstawowe informacje o nich (również o długości ciągów pomiarowych) 

zestawiono w tablicy 1. 

 

 

 
 

1 - rzeki, jeziora, 2 - granice państwa, 3 - miasta, 4 - przekroje wodowskazowe (numeracja zgodna 

z tablicą 1), 5 - dorzecza Wisły i Odry; kolorami oznaczono zlewnię Wisły i Odry Górnej (czerwony), 

Środkowej (żółty) i Dolnej (zielony), Lw - kilometraż rzek, A - powierzchnia zlewni. 

1 - rivers, lakes, 2 - state borders, 3 - cities, 4 - water gauges (numbering according to Tables 1),  

5 - the Vistula and the Oder basins; the upper basins are marked in red, the middle in yellow and 

lower in green, Lw - river chainage, A - catchment area. 
 

Rys. 1. Wybrane przekroje wodowskazowe na Wiśle i Odrze 

Fig. 1. Selected water gauges along the Vistula and Oder Rivers 

Odra 

Wisła 
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Tablica 1 

Podstawowe dane o badanych przekrojach wodowskazowych 

Table 1 

Basic information about the examined cross-sections 

 

Rzeka Nr 
Posterunek  

wodowskazowy 

Powierzchnia 

zlewni 

A 

[km
2
] 

Długość 
rzeki 

L 

[km] 

Średni 

przepływ 

Q 

[m
3
·s

-1
] 

Zakres 

danych 

O
d

ra
 

1 Chałupki 4662,2 20,7 42,02 1951-2016 

2 Krzyżanowice 5874,8 33,6 57,26 1956-2016 

3 Racibórz-Miedonia 6744,0 55,5 66,24 1951-2016 

4 Malczyce 26812,4 304,8 158,35 1971-2016 

5 Ścinawa 29583,8 331,9 180,40 1951-2016 

6 Nowa Sól 36780,3 429,8 204,64 1971-2016 

7 Cigacice 39888,2 471,3 221,17 1951-2016 

8 Połęcko 47152,0 530,3 255,73 1951-2016 

9 Słubice 53382,0 584,1 302,17 1951-2016 

10 Gozdowice 109729,1 645,3 519,78 1951-2016 

11 Widuchowa 110524,3 701,8 535,36 1974-2016 

W
is

ła
 

1 Skoczów 296,7 35,1 6,0 1951-2016 

2 Goczałkowice 738,1 68,4 8,8 1951-2016 

3 Nowy Bieruń 1747,7 109,8 21,1 1951-2016 

4 Jagodniki 12058,2 259,3 129,0 1951-2016 

5 Szczucin 23900,6 300,3 234,2 1951-2016 

6 Sandomierz 31846,5 374,6 293,7 1971-2016 

7 Zawichost 50731,8 393,8 425,6 1951-2016 

8 Annopol 51518,1 404,6 431,1 1951-2016 

9 Dęblin 68234,3 499,2 499,3 1951-2016 

10 Warszawa Nad, 84540,5 610,3 547,1 1951-2016 

11 Kępa Polska 168956,1 712,7 927,0 1969-2016 

12 Włocławek 172389,2 785,6 914,8 1961-2016 

13 Toruń 181033,4 840,2 972,3 1951-2016 

14 Tczew 194376,0 1014,8 1058,8 1951-2016 

 

Na podstawie ciągów dobowych przepływów pochodzących z wielolecia, dla 

każdego przekroju utworzono trzy nowe, 365 elementowe, szeregi czasowe: średnich 

wieloletnich przepływów w danym dniu (Qśrd), współczynników zmienności jedno-

imiennych przepływów dobowych (Cvd) oraz współczynników autokorelacji w sze-

regach tych przepływów uzyskanych dla przesunięcia k = 1 (Rad). W obliczeniach 

pominięto z oczywistych powodów dzień 29 lutego. Dodatkowo, sprawdzono staty-

styczną istotność (na poziomie α = 0,05) tychże współczynników autokorelacji (Rad). 

Wykorzystano w tym celu test Boxa-Ljunga (Ljung, Box 1978). Jego statystyka 

testowa ma postać: 
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gdzie: 

Sbj – statystyka testowa Boxa-Ljunga,  

n  – liczebność próby,  

k  – przesunięcie autokorelacji (k = 1),  

Rai – współczynnik autokorelacji przy przesunięciu k = 1. 

 

Testowana hipoteza zerowa (H0) wskazuje czy obserwacje są niezależnie roz-

łożone w próbie (brak w nich autokorelacji). Gdy liczba obserwacji jest duża to 

statystyka testowa bjS  ma rozkład χ2 
o k stopniach swobody. Jeżeli dla założonego 

poziomu istotności α obliczone bjS  jest większe bądź równe wielkości krytycznej 

χ2
kr(k) to odrzucamy hipotezę zerową H0,a zatem w badanym szeregu czasowym 

występuje autokorelacja. 

Trzy nowoutworzone szeregi czasowe zmiennych cechują się różną wariancją 
i rozkładami, co mogłoby utrudniać zastosowanie niektórych procedur. W związku 

z tym przeprowadzono standaryzację wszystkich zmiennych według formuły: 

 

 
δ

si xx
xs

−=   (2) 

gdzie:  

xs – zmienna standaryzowana,  

xi  – zmienna oryginalna,  

xs – średnia arytmetyczna z próby,  

δ  – odchylenie standardowe z próby.  

 

Szeregi czasowe przygotowane w zaprezentowany sposób stały się podstawą 
wydzielenia sezonów hydrologicznych. Procedura ich delimitacji była już kilkukrot-

nie opisywana w literaturze (Jokiel, Tomalski 2014, 2015; Stanisławczyk, Tomalski 

2015) dlatego też nie będzie tu bliżej omawiana. Warto jedynie zaznaczyć, że pro-

wadzi ona do wydzielenia w przeciętnym roku hydrologicznym względnie zwartych 

okresów zwanych sezonami hydrologicznymi. Minimalna długość takiego okresu, 

wynikająca z przyjętej metodologii to 10 dni. Zatem sezonami hydrologicznymi 

nazywamy sekwencje dni cechujących się względnym podobieństwem wewnętrz-

nym, w odniesieniu do wielkości odpływu i szeroko pojętej jego zmienności w wie-

loleciu oraz statystycznie istotnymi różnicami tych cech w układzie między sezono-

wym. 

Aby umożliwić przypisanie poszczególnym sezonom hydrologicznym cech dy-

namiki odpływu oraz nazwać je w taki sam sposób w każdym przekroju wodowska-

zowym, obliczono dla wyróżnionych sezonów średnie i odchylenia standardowe 

zbiorów wielkości Qśrd oraz Cvd. Sprawdzono również, czy w danym sezonie domi-

nują dni o istotnych statystycznie współczynnikach autokorelacji Rad (osobno Rad>0 

oraz Rad<0), czy też może autokorelacja uzyskana dla jednoimiennych dni danego 

sezonu jest statystycznie nieistotna. Posługując się obliczonymi wcześniej średnimi 

i odchyleniami standardowymi oraz istotnością i znakiem istotnych współczynników 

autokorelacji, według schematu zaprezentowanego na rys. 2, zaproponowano hydro-

logicznie interpretowalne nazwy zidentyfikowanych sezonów hydrologicznych. 
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Takie przekształcenie gwarantuje, że wszystkie zmienne cechują się rozkładem 

o średniej równej „0” i odchyleniu standardowym równym „1”. Umożliwia to po-

równywanie ich ze sobą i uniezależnia prowadzone analizy od jednostek w jakich 

zmienne zostały zmierzone (Kreyszig 1979). 
 

 
 

δ - odchylenie standardowe analizowanych zmiennych; Qśrd - średni przepływ dobowy w analizowa-

nym sezonie; Cvd - współczynnik zmienności przepływów w analizowanym sezonie; Rad - współ-

czynnik autokorelacji przepływów w analizowanym sezonie przy przesunięciu o rok;  

χ2
kr(k) - wartości krytyczne statystyki testowejSbj. 

δ - standard deviation of examined characteristics; Qśrd - mean daily outflow in the analysed season;  

Cvd - variation coefficient for the outflow in the analysed season; Rad - autocorrelation coefficient for 

the outflow with a one-year shift in the analysed season; ; χ2
kr(k) - critical values for test statistic Sbj. 

 

Rys. 2. Schemat tworzenia nazwy sezonu hydrologicznego na podstawie charakterystycznych dla 

niego cech wieloletniej dynamiki odpływu rzecznego (Jokiel, Tomalski 2014). 

Fig. 2. Scheme for naming of the hydrological seasons based on the features that were characteristic of 

its long-term outflow dynamics (Jokiel, Tomalski 2014). 

 

Tablica 2 

Sezony hydrologiczne delimitowane w badanej grupie przekrojów wodowskazowych na Wiśle i Odrze 

Table 2 

Hydrological seasons delimitated in the examined group of the cross-sections in the Oder and Vistula 

water-gauges 

 

Nr Charakterystyczne cechy sezonu hydrologicznego Symbol sezonu L 

1 bardzo wysokie przepływy, średnia zmienność, brak autokorelacji BWQ/SZ/LOS 2 W 

2 bardzo wysokie przepływy, średnia zmienność, dodatnia autokorelacja BWQ/SZ/TREND 1 W 

3 bardzo wysokie przepływy, mała zmienność, brak autokorelacji BWQ/MZ/LOS 6 W,O 

4 bardzo wysokie przepływy, mała zmienność, dodatnia autokorelacja BWQ/MZ/TREND 1 W 

5 wysokie przepływy, ekstremalnie duża zmienność, brak autokorelacji WQ/EDZ/LOS 2 W 

6 wysokie przepływy, bardzo duża zmienność, brak autokorelacji WQ/BDZ/LOS 2 W,O 

7 wysokie przepływy, duża zmienność, brak autokorelacji WQ/DZ/LOS 2 W 

8 wysokie przepływy, przeciętna zmienność, brak autokorelacji WQ/SZ/LOS 7 W,O 

9 wysokie przepływy, mała zmienność, brak autokorelacji WQ/MZ/LOS 6 O 

10 przeciętne przepływy, bardzo duża zmienność, brak autokorelacji SQ/BDZ/LOS 4 W,O 

11 przeciętne przepływy, duża zmienność, brak autokorelacji SQ/DZ/LOS 11 W,O 

12 przeciętne przepływy, przeciętna zmienność, brak autokorelacji SQ/SZ/LOS 12 W,O 

13 przeciętne przepływy, przeciętna zmienność, dodatnia autokorelacja SQ/SZ/TREND 2 W 

14 przeciętne przepływy, mała zmienność, ujemna autokorelacja SQ/MZ/RYTM 1 W 
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15 przeciętne przepływy, mała zmienność, brak autokorelacji SQ/MZ/LOS 4 W,O 

16 niskie przepływy, bardzo duża zmienność, brak autokorelacji NQ/BDZ/LOS 3 W,O 

17 niskie przepływy, przeciętna zmienność, brak autokorelacji NQ/SZ/LOS 17 W,O 

18 niskie przepływy, przeciętna zmienność,ujemna autokorelacja NQ/SZ/RYTM 2  W 

19 niskie przepływy, przeciętna zmienność, dodatnia autokorelacja NQ/SZ/TREND 7 W,O 

20 niskie przepływy, mała zmienność, ujemna autokorelacja NQ/MZ/RYTM 2 W 

21 niskie przepływy, mała zmienność, brak autokorelacji NQ/MZ/LOS 2 W 

22 niskie przepływy, mała zmienność, dodatnia autokorelacja NQ/MZ/TREND 1 W 
 

Objaśnienia: L - liczba przekrojów wodowskazowych w których zidentyfikowano dany sezon  

hydrologiczny; W - Wisła; O - Odra. 

Explanations: L - the numbers of cross-sections in which a specified hydrological season existed; 

W - Vistula; O - Oder 

 
3. SEZONY HYDROLOGICZNE NA WIŚLE I ODRZE 

 

W obrębie średnich rocznych hydrogramów przepływu dla 25 przekrojów wo-

dowskazowych rozmieszczonych wzdłuż Wisły i Odry wyróżniono w sumie 

22 sezony hydrologiczne (na 147 teoretycznie możliwych). Ich zestawienie prezentu-

je Tablica 2. W grupie tej wyróżnić można sezony, które występują w znacznej 

liczbie przekrojów (sezony 11, 12 i 17) jak również takie, które są charakterystyczne 

tylko dla jednego przekroju wodowskazowego (sezony 2, 4, 14 i 22). Zwraca uwagę 
fakt, że te ostatnie związane są zawsze z sezonami, w których dni charakteryzują się 
istotną statystycznie autokorelacją średnich dobowych przepływów. W trzech 

z czterech przypadków zidentyfikowano tam autokorelację dodatnią, co wskazuje na 

istnienie w szeregach czasowych średnich dobowych przepływów istotnego trendu. 

Wskazuje to, że w tych przekrojach wodowskazowych zachodzą przemiany odpływu 

związane albo z bezpośrednią działalnością człowieka w zlewni (gospodarka wodna, 

zmiany użytkowania terenu, itp.) albo wywołane zmianami klimatycznymi. Dodat-

kowo zauważyć należy, że wskazane sezony zidentyfikowano w przekrojach wodo-

wskazowych zlokalizowanych wzdłuż biegu Wisły: w Sandomierzu (sezon 22), 

Kępie Polskiej (sezony 4 i 14) oraz Włocławku (sezon 2). Szczególnie interesująca 

jest obecność w tym zestawieniu przekroju wodowskazowego w Kępie Polskiej (i to 

aż dwukrotnie). Jest to pierwszy wodowskaz (o odpowiednio długiej serii pomiaro-

wej) położony poniżej ujścia Narwi i Bzury. Ta ostatnia była już przedmiotem badań 
(Stanisławczyk, Tomalski 2017) podczas których również zanotowano dodatnią 
autokorelację w szeregach przepływów dobowych. Dotyczyła ona jednak innej fazy 

odpływu (sezonów niżówkowych) i występowała w innych porach roku niż sezony 

z istotną autokorelacją w przekroju wodowskazowym w Kępie Polskiej. Zidentyfi-

kowane zmiany w sezonowej strukturze odpływu w tym przekroju wodowskazowym 

związane mogą być zatem ze zmianami sezonowej struktury odpływu Narwi. Bada-

nia te są w toku. 

W badanej grupie przekrojów wodowskazowych zidentyfikowano od 3 do 

6 sezonów hydrologicznych (tablica 3). Najmniejszą liczbę sezonów (3) zanotowano 

w 8 przekrojach (po 4 wodowskazy na Wiśle i Odrze). Sześć sezonów hydrologicz-

nych występuje tylko w jednym przekroju na Odrze w Malczycach. Liczba sezonów 

nie wykazuje przy tym żadnego porządku przestrzennego wzdłuż biegów obu rzek, 

jak również nie stwierdzono wyraźnych różnic między tymi rzekami. Ich liczba jest 

również podobna do uzyskanej dla rzek z różnych regionów Polski (3 do 6 sezonów; 
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Stanisławczyk, Tomalski 2015, 2017) oraz do liczby sezonów zidentyfikowanych 

w ciekach środkowej Polski (4 do 7 sezonów; Jokiel, Tomalski 2014). 

Dany sezon hydrologiczny może występować w konkretnej rzece raz (na przy-

kład sezon 9 na Odrze w Ścinawie), bądź nawet kilka razy (rekordzistą jest tu sezon 

12, który zidentyfikowano aż siedmiokrotnie na Odrze w Raciborzu-Miedoni). 

W efekcie, liczba wystąpień różnych sezonów hydrologicznych waha się od 4 (na 

Odrze w Ścinawie) aż do 17 (Wisła we Włocławku). Między dwoma analizowanymi 

rzekami występują tu jednak dość istotne różnice.  

 
Tablica 3 

Liczba wyróżnionych sezonów hydrologicznych i ich wystąpień w obrębie średniego rocznego  

hydrogramu przepływu rzeki 

Table 3 

The number of hydrological seasons that were distinguished and their occurrence within the mean 

annual outflow hydrograph of the river 

 

Rzeka Nr 
Posterunek  

wodowskazowy 

Liczba sezonów 

hydrologicznych 

(numery sezonów) 

N 

Liczba wystąpień 
sezonów  

hydrologicznych 

n 

Średnia liczba 

wystąpień poje-

dynczego sezonu 

w ciągu roku 

l = n/N 

O
d

ra
 

1 Chałupki 4 (3, 11, 12, 17) 13 3,3 

2 Krzyżanowice 4 (3, 6, 12, 17) 14 3,5 

3 Racibórz-Miedonia 4 (3, 11, 12, 17) 15 3,8 

4 Malczyce 6 (3, 10, 12, 15, 17, 19) 11 1,8 

5 Ścinawa 3 (9, 11, 17) 4 1,3 

6 Nowa Sól 3 (8, 10, 17) 7 2,3 

7 Cigacice 4 (9, 10, 12, 19) 7 1,8 

8 Połęcko 3 (9, 11, 19) 5 1,7 

9 Słubice 3 (9, 11, 19) 5 1,7 

10 Gozdowice 4 (9, 12, 16, 19) 6 1,5 

11 Widuchowa 5 (9, 12, 16, 17, 19) 9 1,8 

W
is

ła
 

1 Skoczów 3 (7, 12, 18) 12 4,0 

2 Goczałkowice 4 (8, 11, 13, 21) 14 3,5 

3 Nowy Bieruń 3 (7, 15, 17) 11 3,7 

4 Jagodniki 5 (6, 8, 12, 19, 20) 13 2,6 

5 Szczucin 4 (5, 8, 17, 18) 12 3,0 

6 Sandomierz 4 (5, 8, 17, 22) 9 2,3 

7 Zawichost 4 (8, 11, 17, 21) 12 3,0 

8 Annopol 4 (3, 10, 13, 17) 13 3,3 

9 Dęblin 4 (8, 11, 12, 20) 13 3,3 

10 Warszawa Nad. 3 (1, 11, 15, 17) 12 4,0 

11 Kępa Polska 4 (4, 11, 14, 17) 15 3,8 

12 Włocławek 4 (2, 11, 15, 17) 17 4,3 

13 Toruń 4 (3, 12, 16, 17) 12 3,0 

14 Tczew 3 (1, 12, 17) 9 3,0 
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W dotychczas analizowanych rzekach środkowej Polski czy też wybranych 

ciekach innych regionów liczba wystąpień sezonów hydrologicznych wahała się od 

7 do 19 (Jokiel, Tomalski 2014; Stanisławczyk, Tomalski 2015, 2017). Większa 

liczba sezonów charakterystyczna była dla cieków odwadniających obszary górskie 

czy też wyżynne. Dla pozostałych rzek liczba wystąpień sezonów hydrologicznych 

była z reguły mniejsza od 10. Podobne relacje liczby wystąpień sezonów hydrolo-

gicznych znaleźć można wzdłuż biegu Odry. W górnym jej biegu jest ich po kilkana-

ście w każdym przekroju wodowskazowym. Poniżej ich liczba maleje niemal sko-

kowo i utrzymuje się na podobnym poziomie niemalże do ujścia Warty. Później 

zaczyna lekko wzrastać. Zwrócić jednak należy uwagę na relatywnie małą liczbę 
wystąpień sezonów hydrologicznych na środkowym i dolnym biegu Odry. W do-

tychczasowych badaniach nigdy nie delimitowano mniejszej liczby wystąpień sezo-

nów hydrologicznych od 7. Na Odrze mniejszą ilość wystąpień zanotowano aż 
w czterech z siedmiu przekrojów wodowskazowych środkowego i dolnego biegu. 

Być może jest to spowodowane skanalizowaniem tej rzeki oraz działaniem zbiorni-

ków wyrównawczych w jej zlewni, które przystosowują ja do żeglugi, poprzez mity-

gację naturalnych zmian stanów wody i przepływów. W przypadku Wisły sytuacja 

jest odmienna. Liczba wystąpień sezonów hydrologicznych, jest relatywnie duża 

(z dwoma wyjątkami zawsze powyżej 10) i mało zmienna wzdłuż biegu rzeki. Do-

datkowo, obecność dużego zbiornika zaporowego we Włocławku, inaczej niż się 
można było spodziewać, powoduje zwiększenie liczby wystąpień sezonów hydrolo-

gicznych w przekroju wodowskazowym położonym bezpośrednio poniżej zbiornika 

(przekroje Kępa Polska i Włocławek). 

Tak jak zróżnicowana jest liczba wystąpień sezonów hydrologicznych w po-

szczególnych przekrojach wodowskazowych tak również zróżnicowany jest czas ich 

trwania: od minimalnych możliwych 10 dni wynikających z przyjętej metody delimi-

tacji (np. sezon 17 na Odrze w Krzyżanowicach) do nawet 155 dni (sezon 9 na Odrze 

w Widuchowej).Wyniki badan są w tym aspekcie bardzo podobne do uzyskanych dla 

innych rzek z obszaru Polski (Jokiel, Tomalski 2014; Stanisławczyk, Tomalski 2015, 

2017). Długości delimitowanych sezonów wahały się również od 10 do nawet 172 

dni, np. na płynącej przez pojezierze Łynie. Jednak w przypadku wcześniejszych 

badań najdłuższe, trwające ponad 150 dni sezony hydrologiczne charakterystyczne 

były dla okresów niżówkowych. W badanych przekrojach najdłuższy sezon repre-

zentuje wezbraniową fazę odpływu. 

Charakterystyką pochodną liczby sezonów i ich wystąpień jest średnia liczba 

wystąpień poszczególnych sezonów w ciągu roku – l (tablica 3). Jej maksymalna 

wartość wynosi 4,3 i charakteryzuje przekrój na Wiśle we Włocławku, a minimalna 

1,3 i uzyskano ją dla Odry w Ścinawie. Różnice między Odrą i Wisłą są tu dość 
wyraźne. W przekrojach górnego biegu Odry i właściwie w całym biegu Wisły 

wskaźnik „l” przekracza wartość 2. Zatem każdy zidentyfikowany sezon hydrolo-

giczny pojawia się w roku co najmniej dwa razy. Nieco inaczej jest w przekrojach 

środkowego i dolnego biegu Odry. Właściwie już od przekroju w Malczycach sezo-

nowy rozkład odpływu jest słabo rozczłonowany, a sezony hydrologiczne pojawiają 
się przeciętnie 1-2 razy w przeciętnym roku. 
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4. UKŁAD SEZONÓW HYDROLOGICZNYCH W CIĄGU  
ROKU I JEGO ZMIANY Z BIEGIEM RZEKI 

 

Układ delimitowanych sezonów hydrologicznych w ciągu roku w badanych 

przekrojach wodowskazowych przedstawia rys. 3. We wszystkich analizowanych 

przypadkach zaznacza się wyraźnie okres wiosennych wezbrań choć jego długość, 
jak i terminy początku tego sezonu są bardzo różne. Najwcześniej wezbrania te 

zaczynają się na środkowej i dolnej Odrze (już w początkach lutego). Na tym tle 

zdecydowanie wyróżnia się przekrój wodowskazowy w Widuchowej gdzie wysokie 

przepływy zaczynają się już w grudniu i trwają nieprzerwanie niemal do końca maja. 

Pod tym względem dolna Odra bardziej podobna jest do rzek zachodniej części 

Europy niż do Wisły. Podobną tezę znajdziemy w opracowaniu P. Jokiela i K. Kożu-

chowskiego (1989). 

 
 

 
 

Objaśnienia: Numery sezonów zgodne z tab. 2.;BWQ, WQ, SQ, NQ, EDZ, BDZ, DZ, SZ, MZ, 

RYTM, TREND – oznaczenia jak na rys. 2 

Explanations: The numbers of seasons according to Table 2.; BWQ, WQ, SQ, NQ, EDZ, BDZ, DZ, 

SZ, MZ, RYTM, TREND – descriptions according to Fig. 2 
 

Rys. 3. Sezony hydrologiczne wzdłuż biegu Odry i Wisły. 

Fig. 3. Hydrological seasons along The Vistula and The Oder river 

 

Interesujący jest również fakt, że z biegiem obu rzek inaczej zmieniają się rela-

cje wysokości przepływów podczas sezonu wezbraniowego w stosunku do przepły-

wów średnich. W przypadku Odry, w górnym odcinku rzeki przepływy wiosennego 

sezonu wezbraniowego przekraczają o przynajmniej 1,5 odchylenia standardowego 

wartość przeciętną i relacja ta maleje wraz z biegiem rzeki. W przypadku Wisły i jej 

górnego biegu, przepływy podczas wiosennego sezonu wezbraniowego nigdy nie 

przekraczają o 1,5 odchylenia standardowego wartości przeciętnej, podczas gdy na 

Wiśle od Warszawy do ujścia jest to sytuacja typowa. 
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W górnym biegu Wisły, oprócz wiosennego sezonu wezbraniowego zaznacza 

się również kolejny sezon wysokich przepływów, związany z opadami nawalnymi 

półrocza ciepłego. Jest on tu bardzo dobrze wykształcony i zaznacza się w całym jej 

górnym biegu, aż po przekrój wodowskazowy w Sandomierzu. Poniżej tego przekro-

ju, sezony wysokich przepływów w półroczu ciepłym już nie występują. Ich swoistą 
„kontynuacją” wzdłuż dalszego biegu rzeki są natomiast długotrwałe okresy prze-

ciętnych przepływów. Związane jest to oczywiście z transformacją fal wezbranio-

wych jaka następuje z biegiem rzeki. Na Odrze, sezon wysokich przepływów półro-

cza ciepłego zidentyfikowano w zasadzie wyłącznie w przekroju wodowskazowym 

w Krzyżanowicach, a więc poniżej ujścia Olzy odwadniającej zachodnią część Be-

skidów. W środkowym i dolnym biegu Odry sezon ten już nie występuje. Jest cieka-

we, że na tym odcinku uchodzą do Odry rzeki odwadniające Sudety, w których sezon 

taki występuje dość powszechnie (Stanisławczyk, Tomalski 2017). Duże oddalenie 

przekrojów wodowskazowych środkowej Odry od terenów górskich oraz transfor-

macja fal wezbraniowych przez skanalizowaną Odrę i zbiorniki wyrównawcze dzia-

łające na kilku z tych rzek powoduje, że faza ta w Odrze stopniowo zanika. 

Układ sezonów niskich i przeciętnych odpływów w przeciętnym roku hydrolo-

gicznym jest zdecydowanie bardziej uporządkowany w przypadku przekrojów wo-

dowskazowych zlokalizowanych wzdłuż biegu Odry niż Wisły. Jedynie w górnym 

odcinku Odry sezony te są krótkie i występują naprzemiennie. W środkowym i dol-

nym biegu trwają już dużo dłużej, a ich układ w ciągu roku jest bardzo podobny 

w następujących w dół rzeki kolejnych przekrojach wodowskazowych. Sytuacja 

zmieniasię dość wyraźnie poniżej ujścia Warty gdzie termin wystąpienia sezonów 

niskich przesuwa się sukcesywnie z początku września nawet na połowę czerwca 

przy jednoczesnym skracaniu sumarycznego czasu trwania sezonów przepływów 

średnich. W przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych wzdłuż biegu Wisły, 

inaczej niż w przypadku Odry, sezony odpływów niskich i przeciętnych są słabo 

uporządkowane i występują w zasadzie naprzemiennie. W środkowym i dolnym 

biegu rzeki (poniżej przekroju wodowskazowego w Sandomierzu) skraca się suma-

ryczny czas trwania sezonów odpływów niskich na rzecz sezonów o odpływach 

średnich. Sytuacja ta zmienia się ponownie w dolnym biegu rzeki gdzie na wodo-

wskazach w Toruniu i Tczewie ponownie notuje się większy udział sezonów hydro-

logicznych z odpływami niskimi. 

Transformacje sezonów hydrologicznych wzdłuż biegu rzeki można rozpatry-

wać nie tylko pod kątem faz odpływu, ale również pod względem wieloletniej 

zmienności przepływów w obrębie delimitowanych sezonów. Zauważyć tu można, 

że sezony hydrologiczne opisujące fazę wezbraniową opadów nawalnych ciepłej 

połowy roku charakteryzują się w większości przypadków (11 z 18 wystąpień sezo-

nów)dużą zmiennością w wieloleciu (od dużej do ekstremalnie dużej). Najwyższe 

zmienności (przekraczające o ponad 2,5 odchylenia standardowego przeciętną 
zmienność) zanotowano latem na Wiśle w Szczucinie i Sandomierzu. Powyżej tego 

pierwszego wodowskazu uchodzi do Wisły Dunajec, a pomiędzy nimi Wisłoka. 

Cieki te odwadniają znaczną część polskich Karpat i letnie opady nawalne, które tam 

występują (o bardzo zmiennych wysokościach z roku na rok) silnie wpływają na 

sytuację hydrologiczną na tym odcinku rzeki. Duża zmienność przepływów okresu 

letniego na Wiśle i Odrze „przenosi się” w dół tych rzek. Na Odrze jest widoczna aż 
do jej ujścia, podczas gdy na Wiśle efekt ten zanika poniżej Torunia. 

Sezony wezbrań wywołanych wiosennymi roztopami charakteryzują się zde-

cydowanie mniej zmiennymi przepływami. Jest to wynik oczekiwany, gdyż powta-

rzalność ich wystąpienia w określonym czasie z roku na rok jest zdecydowanie wyż-
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sza niż wspomnianych wcześniej ekstremalnie dużych opadów nawalnych. Zwraca 

jednak uwagę różnica między Wisłą i Odrą w odniesieniu do skali tej zmienności 

i jej transformacji wzdłuż obu rzek. Na Wiśle, zmienność przepływów tego okresu 

jest w skali wielolecia duża w górnym biegu i nieznacznie maleje wzdłuż jej biegu. 

Na Odrze zmienność przepływów w tym okresie jest (z jednym wyjątkiem) mała 

i niezmienna na całej jej długości. 

Poza opisanymi powyżej okresami wysokich przepływów, wieloletnia zmien-

ność pozostałych (niskich i średnich)jest na Odrze przeciętna i mało się zmienia 

wzdłuż jej biegu. Na Wiśle natomiast sezony o dużej, przeciętnej i małej zmienności 

przepływów występują naprzemiennie, a ich układ nie wykazuje żadnego uporząd-

kowania. Warto może jedynie dostrzec, że mała zmienność wieloletnia przepływów 

charakteryzuje jesienne i wczesno-zimowe okresy niżówek na Wiśle górnej i środ-

kowej, a na Wiśle dolnej zmienność niżówek zdaje się nieco wzrastać. 
Nieco innym problemem jest charakter zmienności wieloletniej przepływów, 

w delimitowanych sezonach hydrologicznych i dostrzegane tu niekiedy fluktuacje 

lub trendy. W analizowanych przekrojach wodowskazowych udało się wyróżnić 
sezony hydrologiczne zarówno z istotną statystycznie, dodatnią autokorelacją prze-

pływów (sugerującą występowanie trendów w szeregach czasowych), jak i z istotną 
statystycznie autokorelacją ujemną (sugerującą występowanie w szeregach czaso-

wych rytmów o okresach dłuższych niż rok). Zagadnienie to będzie jednak przed-

miotem odrębnego opracowania. 

 
5. PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że w zbiegiem rzeki ulega transformacji 

sezonowy rozkład odpływu. Udało się również wychwycić różnice w przebiegu tej 

transformacji z biegiem dwu największych polskich rzek. Jest to zgodne ze spostrze-

żeniami innych Autorów, iż mimo bliskości geograficznej Odra i Wisła cechują się 
nieco innym charakterem zmian odpływu w ciągu roku hydrologicznego. Dla Odry 

zidentyfikowano zdecydowanie mniej sezonów hydrologicznych niż dla Wisły (od-

powiednio 11 i 21). Na Odrze, szczególnie w jej środkowym i dolnym biegu, sezony 

te są relatywnie długie i uporządkowane w ciągu roku. Podobnego porządku czaso-

wo-przestrzennego nie zaobserwowano na Wiśle, w której, prawie na całej jej długo-

ści, sezony hydrologiczne często się zmieniają, a zmiany te dotyczą nie tylko wielko-

ści odpływu, ale także jego zmienności w wieloleciu oraz trendów lub fluktuacji 

wieloletnich. 

Gospodarka wodna prowadzona na zbiornikach zaporowych również wpływa 

na zmiany układu sezonów hydrologicznych na Odrze i Wiśle. Wpływ ten jest jed-

nak niejednoznaczny. W przypadku Odry zbiorniki funkcjonujące na jej sudeckich 

dopływach powodują znaczną transformację fal wezbraniowych i swoiste uśrednie-

nie przepływu w skali wielolecia. W efekcie, liczba wystąpień sezonów hydrologicz-

nych na środkowej i dolnej Odrze jest zdecydowanie mniejsza niż w górnym odcinku 

tej rzeki. Transformacja ta jest lepiej widoczna w przypadku wielkości przepływu 

(brak w okresie letnim sezonów z wysokim przepływem), zdecydowanie mniej – 

w przypadku zmienności przepływów (duża zmienność przepływów w tym okresie 

zachowana jest aż do ujścia rzeki). Zbiornik zaporowy na Wiśle we Włocławku ma 

zdecydowanie inny wpływ na rzekę. Jak łatwo dostrzec, powoduje on relatywny 

wzrost liczby wystąpień sezonów hydrologicznych na rzece poniżej niego. 

Transformacji układu sezonów hydrologicznych wzdłuż biegu rzeki sprzyjają 
też duże dopływy uchodzące do rzeki głównej. Modyfikacje sezonowej struktury 
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odpływu zanotowano poniżej ujścia Warty do Odry, Dunajca i Wisłoki do Wisły 

w jej górnym odcinku, a także poniżej ujścia Narwi do Wisły w środkowym odcinku 

tej rzeki. Ocena, jak duży wpływ na transformację układu i liczby sezonów hydrolo-

gicznych w rzece główniej ma jej dopływ jest interesującym zagadnieniem, które 

może stanowić kolejne wyzwanie badawcze. 
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