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1. WSTĘP

warunki występowania wód podziemnych na terenach zurbanizowanych są 
bardzo zróżnicowane (Hiscock 2008). dominuje pogląd, że w wyniku uszczelnienia 
dużych powierzchni i funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej zwierciadło wód 
podziemnych jest wyraźnie obniżone. Małe cieki mogą tracić kontakt hydrauliczny 
z wodami podziemnymi, a nawet zmieniać swój charakter z obiektów stale funkcjo-
nujących na okresowe czy epizodyczne. sytuacja taka ma miejsce również w Łodzi, 
gdzie we wschodniej części miasta, w pobliżu działu wodnego i rzędu znajdują się 
głównie cieki funkcjonujące okresowo. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
miało tu jednak nieco inną przyczynę, związaną z wytworzeniem leja depresyjnego 
w zbiornikach jurajskich i krasowych pod miastem, mających kontakt hydrauliczny 
z płytkimi wodami czwartorzędowymi (jokiel, Maksymiuk 1999). 

relatywnie najkorzystniejsze warunki występowania płytkich wód podziem-
nych występują w dolinach cieków ze względu na mały stopień uszczelnienia po-
wierzchni i dopływ wód z obszaru wysoczyzny. im głębiej wcięta w wysoczyznę 
dolina cieku, tym dopływ ten może być większy. zwiększa się również prawdopo-
dobieństwo nacięcia głębiej położonych warstw wodonośnych. Na obszarach silnie 
zurbanizowanych typowy związek hydrauliczny między wodami rzecznymi a wo-
dami podziemnymi może być jednak zaburzony. sytuacja taka ma miejsce choćby 
w centralnej części zlewni sokołówki w Łodzi (Bartnik, tomalski 2012). ukształ-
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towanie zwierciadła wody podziemnej w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wygląda 
tu naturalnie (spadek zwierciadła w kierunku cieku), jednak w miarę oddalania się 
od rzeki zauważalne jest wyraźne jego obniżanie. Na jednym z odcinków dochodzi 
nawet do ucieczki wody z cieku do wód podziemnych. prowadzi to zapewne do 
zmniejszenia odpływu podziemnego. dla małych rzek okolic Łodzi wynosi on od 
niespełna 3 dm3 s-1 km-2 do ponad 6 dm3 s-1 km-2 (Jokiel, Tomalski 2005). Dla Soko-
łówki wstępne szacunki wskazują, że w profilu zamykającym zlewnię badawczą 
odpływ nie jest wyższy niż 2 dm3 s-1 km-2.

w związku ze zdiagnozowanymi zmianami występowania wód podziem-
nych w dolinie sokołówki postanowiono sprawdzić, czy zmianie uległa również 
dynamika zwierciadła wód podziemnych, a w szczególności zmienność sezonowa.  
w badaniach porównawczych ważne jest, aby stosowane metody były zbliżone bądź 
(najlepiej) jednakowe. w związku z tym zidentyfikowane podstawowe miary zmien-
ności sezonowej skonfrontowano z analogicznymi miarami obliczonymi dla central-
nej polski (tomalski 2011). Metodyka określania zmienności sezonowej była tam 
identyczna, a opisywane poziomy wodonośne niepoddane presji działalności czło-
wieka. pozwoli to stwierdzić, czy roczny bieg zmian zwierciadła wody podziemnej 
w poziomach wodonośnych w dolinie sokołówki ma charakter quasi-naturalny (taki 
jak w centralnej polsce) czy może został przekształcony w wyniku wielokierunko-
wych działań prowadzonych przez człowieka w samej dolinie oraz jej otoczeniu.

2. OBSZAR I METODY BADAŃ

zlewnia sokołówki położona jest niemal w całości na obszarze Łodzi. rze-
ka bierze swój początek w północno-wschodniej części miasta w okolicy byłej wsi 
różki i płynie mniej więcej równoleżnikowo, uchodząc do Bzury tuż poza granica-
mi miasta (rys. 1). powierzchnia zlewni zamkniętej wodowskazem w sokołowie to 
nieco ponad 19 km2 (Bartnik i in. 2008). górną i środkową jej część budują gliny 
zwałowe, dolną zaś – piaski wodnolodowcowe. Na znacznej części zlewni osady 
te przykryte są warstwą „osadów antropogenicznych” ograniczających odnawial-
ność zasobów wód podziemnych. Obszary zurbanizowane zajmują w zlewni 47% 
powierzchni, lasy i parki – 19%, a użytki rolne – 23%. zabudowa koncentruje się 
w środkowej i górnej części, podczas gdy najmniej przekształcone obszary użytko-
wane rolniczo – w dolnej.

analizę sezonowej i wieloletniej zmienności położenia zwierciadła wód pod-
ziemnych w dolinie sokołówki przeprowadzono w oparciu na niemal 4-letnich cią-
gach (maj 2008 – marzec 2012) obserwacji prowadzonych w trzech rejonach zlewni. 
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w dwu z nich w toku wcześniejszych badań (Bartnik, tomalski 2012) zidentyfi-
kowano zmiany związku hydraulicznego wód powierzchniowych z podziemnymi 
(obszary B i c na rys. 1), w jednym natomiast związek ten miał typowy charakter 
(obszar a). w analizach wykorzystano średnie miesięczne stany wody ze względu 
na różną częstotliwość wykonywania pomiarów (co dwa tygodnie lub co miesiąc). 
w związku z relatywnie krótką serią pomiarową należy mieć świadomość, że błąd 
oszacowania wyników jest podwyższony, a płynące z analizy wnioski z konieczno-
ści należy traktować ostrożnie.

szeregi czasowe średnich miesięcznych głębokości do wody (Hśr) we wszyst-
kich otworach pomiarowych zostały przeliczone na rzędne zwierciadła wody pod-
ziemnej (Rśr). w ten sposób największe wartości będą odpowiadać najwyższemu 
położeniu zwierciadła wody podziemnej. Następnie dla wszystkich poziomów 
wodonośnych obliczono charakterystyki zmienności sezonowej zaproponowane 
przez c.g. Markhama (1970): indeks sezonowości (IS) i wskaźnik pory koncentracji 
(WPK). Obie miary powstają przy założeniu, że wielkość analizowanej zmiennej  
w miesiącu i jest reprezentowana przez wektor (rSi) o długości proporcjonalnej do 
wartości tej zmiennej i kącie nachylenia (αSi), uzależnionym od położenia środka 
danego miesiąca względem początku roku hydrologicznego:

rys. 1. lokalizacja zlewni sokołówki i piezometrów pomiarowych na tle użytkowania terenu (Bart-
nik i in. 2008; zmienione); objaśnienia: 1 – rzeki, 2 – drogi, 3 – koleje, 4 – dział wodny, 5 – budynki,  
6 – lasy i parki; a – lokalizacja piezometrów w okolicy ulicy liściastej; B – lokalizacja piezometrów 

w okolicy zbiornika „teresy”; c – lokalizacja piezometrów w okolicy zbiornika „zgierska”;  
d – lokalizacja zlewni sokołówki w Łodzi: 7 – cieki, 8 – granice miasta, 9 – zlewnia sokołówki
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gdzie: αSi – kąt nachylenia wektora rSi dla wartości miesięcznych; LS – liczba dni 
między początkiem roku hydrologicznego a środkiem danego miesiąca.

w wyniku zastosowania tej procedury powstaje 12 wektorów, dla których moż-
na wyznaczyć wektor wypadkowy RS o module |RS| i kierunku ω (rys. 2). dzieląc 
długość wektora wypadkowego |R| przez sumę długości wektorów cząstkowych |rSi|, 
uzyskujemy natomiast indeks sezonowości – IS:

gdzie: IS – indeks sezonowości; Rs – długość wektora wypadkowego z wektorów rSi; 
rSi – wektor odpowiadający średniej wartości cechy w i-tym miesiącu roku hydrolo-
gicznego.

indeks sezonowości przyjmuje wartości z przedziału: 0-100%, a wraz z jego 
wzrostem rośnie stopień sezonowości badanej cechy. warto zwrócić uwagę na to, że 
wartość 0 może się pojawić w dwóch przypadkach: kiedy występuje idealnie rów-
nomierne rozłożenie badanej cechy we wszystkich miesiącach (długość wszystkich 
12 wektorów jest taka sama) lub wówczas, gdy zjawisko koncentruje się (występu-
je wyłącznie) w dwu przeciwstawnych miesiącach (przesuniętych względem siebie  
o pół roku, np. styczeń i lipiec).

αSi = 360 ∙ LS 
365 (1)

(2)
|RS| ∙ 100%IS =

∑|rSi|
365

i=1

rys. 2. idea konstrukcji wskaźników sezonowości Markhama; objaśnienia: Rs – długość wektora 
wypadkowego z wektorów rSi, rSi – wektor odpowiadający średniej wartości cechy w i-tym miesiącu 
roku hydrologicznego, αSi – kąt nachylenia wektora rSi dla wartości średnich miesięcznych, ω – kąt 

nachylenia wektora wypadkowego Rs; (Tomaszewski 2001, zmienione)
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drugą miarą zaproponowaną przez Markhama jest wskaźnik pory koncentra-
cji WPK. został on zdefiniowany jako kąt nachylenia wektora wypadkowego R(ω),  
i obliczany jest według wzoru:

gdzie: WPK – wskaźnik pory koncentracji; rSi – wektor odpowiadający średniej war-
tości cechy w i-tym miesiącu roku hydrologicznego; αSi – kąt nachylenia wektora rSi 
dla wartości średnich miesięcznych.

Miara ta wyrażana jest w dobach względem początku roku hydrologicznego  
i wskazuje na miesiąc koncentracji zjawiska. Nie należy jej jednak utożsamiać  
z miesiącem, w którym pojawiają się największe wartości badanej zmiennej, bo-
wiem na jej wielkość mają wpływ wszystkie miesiące roku.

aby pokazać podobieństwo bądź różnice w przebiegu sezonowej zmienności 
wypełnienia poziomów wodonośnych, średnie miesięczne stany wody podziemnej 
przeliczone zostały na wartości standaryzowane, a następnie zestawione na jednym 
wykresie. Standaryzacja zmiennych polega tu na obliczeniu, o ile odchyleń standar-
dowych wartość i-tej zmiennej różni się od średniej (tomalski, tomaszewski 2015). 
wartość standaryzowaną (ZSH) obliczamy według wzoru:

gdzie: ZSH – zmienna standaryzowana średnich stanów wody; OsHśr – odchylenie 
standardowe średnich miesięcznych stanów wody; xi – wartość i-tej zmiennej Hśr; 
ŚrHśr – średnia arytmetyczna średnich miesięcznych stanów wody.

3. ZMIENNOŚĆ SEZONOWA PŁYTKICH 
WÓD PODZIEMNYCH W DOLINIE SOKOŁÓWKI

3.1. Indeks sezonowości

poziomy wodonośne w dolinie sokołówki cechują się zróżnicowanym indek-
sem sezonowości wahającym się od nieco ponad 2,5% do ponad 31% (tabl. 1). prze-
ciętnie dla badanej próby IS wynosi 11,5%. wartości te są średnio dwa razy więk-

∑|rSi|cosαSi

365

i=1

∑|rSi|sinαSi

365

i=1

WPK = arctg (3)

(4)xi − ŚrHśr

OsHśr
ZSH = 
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sze od tych uzyskanych dla poziomów wodonośnych środkowej polski (tomalski 
2011) i bardziej przypominają poziomy sezonowości, jakimi cechują się wodonośce  
w zlewni pilicy (tomalski 2015). Nie nastąpiła tu jednak – jak w zlewni pilicy – 
zmiana typu rozkładu empirycznego. poziomy wodonośne w dolinie sokołówki 
cechują się nadal – tak jak w całej środkowej polsce – prawostronnie skośnym roz-
kładem (rys. 3a). Można zatem powiedzieć, że zmienność sezonowa stanów wód 
podziemnych w dolinie sokołówki została co prawda zmieniona przez działalność 
człowieka, ale zmiany te wyrażają się głównie wzrostem IS.

poziom wodonośny, dla którego uzyskano bardzo wysoki indeks sezonowości 
(wartość większa od średniej o ponad dwa odchylenia standardowe) stanowi niemal 
„podręcznikowy” przykład sezonowego rozłożenia zasobów wód podziemnych na-
zwanego przez w. chełmickiego (1991) reżimem kontynentalnym wód podziem-
nych o jednej kulminacji zwierciadła (rys. 3c). stany wody powyżej średniego 
występują od marca do maja, z wyraźnym roztopowym maksimum występującym  
w kwietniu. jest to jednocześnie najbardziej typowy przebieg zmian położenia 
zwierciadła wody podziemnej w tej części polski.

w poziomie wodonośnym cechującym się bardzo małą sezonowością (IS 
mniejszy od średniej o ponad jedno odchylenie standardowe) roczny rytm wahań 
zwierciadła wody podziemnej jest inny od zaprezentowanego powyżej (rys. 3B). 
stany wody niższe od przeciętnego występują przez niemal całą chłodną połowę 

Tablica 1
Charakterystyki zmienności sezonowej rzędnych 
zwierciadła wody podziemnej w zlewni Sokołówki

Lp Nazwa IS
WPK 

[dzień roku hydrologicznego]
WPK 

[miesiąc]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P1
P2
P3
T1
T2
T3
Z1
Z2
Z3
Z4
Z6
Z7
Z8

15,2
16,3
15,6
22,9
15,6
2,6
4,4
31,5
6,3
7,3
3,7
2,7
5,3

127
135
121
126
117
136
125
110
123
135
120
155
126

III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
II
IV
III

źródło: opracowanie własne; objaśnienia: IS – indeks sezonowości, WPK – wskaźnik pory koncentra-
cji; pogrubiono i podano kursywą wartość minimalną, pogrubiono i podkreślono wartość maksymalną



sezonowa zmienność stanu wód podziemnych w dolinie sokołówki (Łódź) 55

roku oraz na początku okresu ciepłego (od grudnia do czerwca). po majowym mak-
simum stany wody szybko maleją z powodu wzrostu temperatur, a co za tym idzie 
wysokiego parowania, do minimów przypadających na przełom lata i jesieni (wrze-
sień). układ taki występuje raczej w północno-wschodniej części polski i nazwany 
został przez w. chełmickiego (1991) oceanicznym typem rytmu wahań zwierciadła 
wody podziemnej. 

Oba wyżej opisane typy rytmu występują względnie blisko siebie (odległość 
między piezometrami to nieco ponad 1000 m) oraz dotyczą wodonośców w dnie 
doliny sokołówki. warto także zauważyć, że piezometr t1, który cechuje się jako 
jedyny IS z przedziału jedno – dwa odchylenia standardowe, również położony jest 
w tej części dna doliny. zmiany rocznego rytmu wahań zwierciadła wód podziem-
nych związane są zatem ze strefami doliny, w których zidentyfikowano zaburzenia 
związków hydraulicznych – nie obserwuje się ich w okolicy ulicy liściastej, gdzie 
związek ten jest naturalny – i koncentrują się w najniższych częściach zbiorników 
wodonośnych.

rys. 3. indeks sezonowości poziomów wodonośnych w dolinie sokołówki; objaśnienia: A – liczeb-
ność poziomów wodonośnych w przedziałach klasowych o rozpiętości jednego odchylenia standardo-
wego (δ), N – liczebność, IS – indeks sezonowości; B – średni roczny rytm zmienności stanów wody 

w poziomach wodonośnych charakteryzujących się IS mniejszym od przeciętnego o ponad jedno 
odchylenie standardowe, ZSH – zmienna standaryzowana stanów wody, t3 – nazwa otworu pomiaro-
wego zgodna z tabl. 1; C – średni roczny rytm zmienności stanów wody w poziomach wodonośnych 
charakteryzujących się IS większym od przeciętnego o ponad dwa odchylenia standardowe, ZSH – 

zmienna standaryzowana stanów wody, z2 – nazwa otworu pomiarowego zgodna z tabl. 1
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z analizy porównawczej wynika, że sezonowość wód podziemnych w dolinie 
sokołówki jest podobna do innych charakterystyk hydroklimatycznych środkowej 
polski, których IS wahają się w granicach: 12-33% dla opadu (kożuchowski, wibig 
1988), ok. 20% dla odpływu całkowitego (jokiel, Bartnik 2001) czy 10-20% dla 
odpływu podziemnego (tomaszewski 2001). warto zwrócić uwagę, że jest to obok 
odpływu podziemnego wartość najmniejsza, co oznacza, że stanowi jeden z najbar-
dziej równomiernie rozłożonych w roku składników bilansu wodnego, stabilizujący 
warunki wilgotnościowe (retencja wód podziemnych).

3.2. Wskaźnik pory koncentracji

poziomy wodonośne w dolinie sokołówki cechują się mało zróżnicowanymi 
wielkościami wskaźnika pory koncentracji WPK (tabl. 1). Najwcześniej wypełnienie 
zbiornika wód podziemnych koncentruje się w 110 dniu roku hydrologicznego (luty), 
a najpóźniej – w 155 dniu (kwiecień). Oba piezometry – w których odnotowano eks-
trema – położone są w dnie doliny na odcinku, na którym zidentyfikowano zakłóce-
nie związków hydraulicznych między wodami rzecznymi i podziemnymi. Oba rów-
nież zlokalizowane są w pobliżu przepływowego zbiornika na sokołówce (jeden na 
lewym, a drugi na prawym jego brzegu), a odległość między nimi to niecałe 200 m. 
różnią się one znacznie przebiegiem zmian wypełnienia poziomów wodonośnych 
(rys. 3B i 3c). pierwszy ma typowy dla środkowej polski, opisywany już wyżej, 
reżim stanów wody podziemnej, podczas gdy drugi (o późnej porze koncentracji) 
cechuje się zdecydowanie odmiennym przebiegiem zmian wypełnienia zbiornika. 
przez większą część roku stany wody są większe bądź zbliżone do przeciętnych (od 
grudnia do sierpnia, z wyjątkiem maja i czerwca). we wrześniu następuje gwałtowne 
obniżenie zwierciadła o nie do końca wyjaśnionej dla autora genezie. wcześniejsze 
badania (Bartnik, tomalski 2012) wskazują, że we wszystkich piezometrach wokół 
zbiornika „zgierska” osiągane są we wrześniu stany minimalne. dodatkowo około 
200 m powyżej zbiornika zidentyfikowano strefę, w której następuje ucieczka wód  
z cieku do wód podziemnych na tym samym, północnym brzegu. Być może w okre-
sie występowania niskich stanów wód podziemnych strefa ta rozszerza się na tyle, 
że obejmuje również tę część zbiornika, którą drenuje piezometr z7.

w porównaniu ze środkową polską terminy występowania pory koncentracji 
w dolinie sokołówki są mało zróżnicowane (rys. 3a; 45 dni i 177 dni). wynika to 
z tego, że w Łodzi brak jest poziomów wodonośnych, w których zaznacza się pod-
wyższenie stanów wód podziemnych w okresie letnim. są one charakterystyczne 
dla południowo-wschodniej części naszego kraju (chełmicki 1991), a w centralnej 



sezonowa zmienność stanu wód podziemnych w dolinie sokołówki (Łódź) 57

polsce zidentyfikowano ich występowanie w zlewni pilicy (tomalski 2015). w do-
linie sokołówki obliczone pora koncentracji stanów wód podziemnych przypada od 
lutego do kwietnia, przy czym najpóźniejszy WPK związany jest – jak wspomniano 
wyżej – z antropogenicznymi zakłóceniami rocznego rytmu zmian wypełnienia po-
ziomów wodonośnych.

porównując wskaźnik pory koncentracji wód podziemnych z innymi charak-
terystykami hydroklimatycznymi stwierdzono pewne prawidłowości. pory koncen-
tracji wód w dolinie sokołowki korelują z porami koncentracji odpływu całkowite-
go (marzec; jokiel, Bartnik 2001) czy odpływu podziemnego (luty; tomaszewski 
2001), natomiast różnią się znacząco od pory koncentracji opadów (lipiec; ko-
żuchowski, wibig 1988). Być może ma to związek z typem równowagi, w jakiej 
znajduje się zwierciadło wód podziemnych w tych poziomach (więckowska 1960).  
w przypadku wczesnej koncentracji byłaby to równowaga drenowania (zbieżne 
WPK). taki wniosek należy jednak traktować ostrożnie.

rys. 4. wskaźnik pory koncentracji poziomów wodonośnych w dolinie sokołówki; objaśnienia: 
A – liczebność poziomów wodonośnych w przedziałach klasowych o rozpiętości jednego odchyle-
nia standardowego (δ), N – liczebność, WPK – wskaźnik pory koncentracji; B – średni roczny rytm 
zmienności stanów wody w poziomach wodonośnych charakteryzujących się WPK mniejszym od 

przeciętnego o ponad jedno odchylenie standardowe, ZSH – zmienna standaryzowana stanów wody, 
Z2 – nazwa otworu pomiarowego zgodna z tabl. 1; C – średni roczny rytm zmienności stanów wody 
w poziomach wodonośnych charakteryzujących się WPK większym od przeciętnego o ponad jedno 

odchylenie standardowe, ZSH – zmienna standaryzowana stanów wody, z7 – nazwa otworu pomiaro-
wego zgodna z tabl. 1
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Między obliczonymi indeksami sezonowości (IS) oraz wskaźnikami pory kon-
centracji (WPK) nie istnieje współzmienność (rys. 5). Można jednak zauważyć, że 
wraz ze wzrostem sezonowości zmniejsza się zakres, w którym występuje pora kon-
centracji stanów wód podziemnych. pozwala to wyznaczyć maksymalny możliwy 
poziom WPK przy danym indeksie sezonowości. w tym celu wybrano maksymalne 
wskaźniki pory koncentracji, zidentyfikowane przy różnych wielkościach IS. Do tak 
wybranych punktów dopasowano metodą najmniejszych kwadratów linię regresji. 
powstała w ten sposób prosta nie jest tożsama z matematycznie zdefiniowaną ob-
wiednią zbioru punktów, ale pełni bardzo podobną funkcję (tomalski, tomaszew-
ski 2015). dopasowana linia regresji wskazuje, że im większa sezonowość wahań 
zwierciadła wody podziemnej, tym najpóźniejsza teoretycznie możliwa pora kon-
centracji przesuwa się ku początkowi roku hydrologicznego. w przypadku pozio-
mów wodonośnych w dolinie sokołówki wzrost IS o 1% powoduje przyspieszenie 
najpóźniejszego terminu pory koncentracji o ok. 1,5 dnia.

4. WNIOSKI

przeprowadzone badania wykazały, że zmienność sezonowa wód podziemnych 
uległa w wyniku działalności człowieka pewnym przekształceniom.

1. Oszacowane indeksy sezonowości zwierciadła wody podziemnej są wyraźnie 
wyższe od tych w środkowej polsce. dotyczy to wartości przeciętnych, ale 
również maksymalnych i minimalnych, które są ok. dwa razy większe.

2. zmiany sezonowości koncentrują się w dnie doliny sokołówki, na obszarze, 

rys. 5. wskaźniki pory koncentracji (WPK) stanów wody podziemnej 
w dolinie sokołówki w funkcji indeksów sezonowości (IS)
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w którym zidentyfikowano zakłócenie naturalnych związków hydraulicznych 
między wodami podziemnymi i rzecznymi. duża zmienność warunków hy-
drogeologicznych powoduje dodatkowo, że nawet w piezometrach położonych 
relatywnie blisko siebie rytm wahań może być bardzo zróżnicowany.

3. Obliczone wskaźniki pory koncentracji są zdecydowanie mniej zróżnicowane 
niż w środkowej polsce. Nie należy jednak tego wiązać z działalnością czło-
wieka, ale z faktem, że w Łodzi nie występują poziomy wodonośne, w których 
zaznacza się podniesienie stanów wody podziemnej w okresie letnim. typo-
we dla tego obszaru są raczej poziomy z wczesną porą koncentracji. w takich 
przypadkach zwierciadło wód podziemnych znajduje się najprawdopodobniej 
w równowadze drenowania.

4. Naruszenie równowagi zwierciadła wód podziemnych wywołane działalnością 
człowieka skutkuje – w przypadku wód podziemnych w dolinie sokołówki – 
opóźnieniem terminu pory koncentracji stanów wody podziemnej i zmniejsze-
niem indeksu sezonowości. sytuację taką zarejestrowano choćby w okolicy 
zbiornika Zgierska.

5. wraz ze wzrostem indeksu sezonowości najpóźniejsza teoretycznie możliwa 
pora koncentracji przesuwa się ku początkowi roku hydrologicznego w tempie 
ok. 1,5 dnia na każdy 1% wzrostu indeksu sezonowości wód podziemnych.

SEASONAL vARIABILITY Of gROUNDWATER 
LEvEL IN THE SOKOŁÓWKA vALLEY (ŁÓDŹ)

Summary
the article presents the results of the research on the groundwater in the valley of sokołówka 
in Łódź, conducted between May 2008 and March 2012. sokołówka catchment is located in 
the northern part of the Łódź city and has an area of 19 km2. there are residential and factory 
buildings in the upper and central part of the catchment, and suburbian or agricultural areas 
in the lower part.
the changes of hydraulic contacts between surface and underground waters in the sokołówka 
valley were identified and therefore it was decided to check if the dynamic of groundwater 
level changed too (especially seasonal variability). For that purpose time series of mean 
monthly depth to groundwater table in all piezometers were changed into groundwater ordi-
nates. in that way, maximum values are compared with the maximum level of groundwater 
table. Next, for all the aquifers the Markham characteristics of seasonal variability were cal-
culated. First of them is the seasonality index (IS) and it ranges from 0 to 100 %. the second 
characteristic is the time of concentration (WPK). during the interpretation of WPK values 
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it is important to remember that this characteristic shows only time of concentration (it must 
not be associated with terms of maximum level of the examined phenomenon).
aquifers in the sokołówka valley are characterized by differential seasonality index ranging 
from 2,5 to even more than 30%. it means that the rhythm of groundwater table changes is 
not seasonal in some part of aquifers. despite that, the seasonal variability of groundwater 
level is stronger in the sokołówka valley than in other aquifers in central poland (IS is on av-
erage almost double). However time of concentration coefficients are less diverse. that index 
occurs relatively early in the natural conditions in Łódź city (that is true in most cases). later 
terms of WPK are connected with anthropogenic changes of the surface – underground water 
hydraulic connections in the sokołówka valley. it was observed that with the increase of the 
seasonal index theoretically latest term of WPK moves to the beginning of the hydrological 
year in the rate of 1,5 day per every 1% of the IS increase.
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