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CZASOWA i PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ 
ŚREDNIEGO PRZEPŁYWU W POLSCE – UJĘCIE 

REGIONALNE 
 
 

TEMPORAL AND SPATIAL VARIABILITY OF THE MEAN 
RIVER FLOW IN POLAND, REGIONAL APPROACH  

 
Abstract 

 
The aim of the study was to evaluate the spatial variability of the mean flow of Polish rivers for 

diffrent physical and geographical regions, as well as to check in which rivers (and regions) over in the 
last 30 years the average flows showed a trend. 

The daily flow series recorded in the years 1.11.1990 to 31.10.2020 in 434 water gauging cross-
sections located in Poland were used in this paper. The data were obtained from the public database of 
the IMWM-NRI.The results of the analyzes were presented on the maps against the background of 
physiographic regions (Coastlands, Lakeland, Lowlands, Uplands, Carpathian Mts. and Sudety Mts.). 

The average annual unit flow in the multiannual period was usually below 10 dm3·s-1·km-2. The 
spatial distributions of the SSqr flow as well as the average unit flows in the winter SSqz and summer 
SSql half-year were quite similar. The flows of SSqr, SSqz and SSql were significantly statistically posi-
tively correlated with the height of the water gauge. 

In the northern part of Poland (on the Coastlands, Lakelands and Lowlands), flows were gene-
rally higher in summer than in winter, while while the opposite was true in the Uplands and in the 
mountains. 

A downward trend was observed in the annual mean flows in the multi-year period in a large 
part of the cross-sections in the Sudety Mts. and in the central part of the Lakelands, as well as in the 
average flows from the summer half-year in the Lakeland region (the results of analyzes for the average 
annual unit flows were presented on the map). Trends in average regional unit flows were also calculated 
and a statistically significant trend was found in the Sudety Mts. 

 
Key words: mean river flow, trend, Mann-Kendall test, Spearman correlation 
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1. WSTĘP 
 
Uwzględniając położenie Polski w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego, 

a także jej warunki hydrologiczne, zasoby wodne (zarówno wód powierzchniowych, 
jak i podziemnych) są stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi krajami Europy. 
Średni roczny odpływ wód powierzchniowych, łącznie z dopływami z zagranicy, w la-
tach 1985-2020 wyniósł 59,5 km3, a z obszaru kraju - 53,8 km3, co w przeliczeniu na 
1 mieszkańca daje roczne zasoby wodne ok. 1600 m3, podczas gdy w większości kra-
jów europejskich wynoszą one powyżej 5000 m3 na jednego mieszkańca (GUS 2021). 
Stosunek średniego rocznego odpływu rzecznego do liczby mieszkańców w Polsce 
jest trzykrotnie niższy niż w Europie i 4,5-krotnie niższy niż na świecie. W kraju wy-
stępuje także znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu, budowy geologicznej, pokrycia 
terenu, rodzaju i sposobu użytkowania gleb. Te różnorodne elementy środowiska, 
w połączeniu ze zróżnicowanymi regionalnie i sezonowo opadami atmosferycznymi 
i parowaniem terenowym, wpływają na wielkość zasobów wodnych. Zasoby wodne 
Polski charakteryzuje także znaczne zróżnicowanie przestrzenne, a także zmienność 
sezonowa. Ważną rolę w zmienności odpływu odgrywa również działalność czło-
wieka – antropopresja (Jokiel, Stanisławczyk 2016). 

Wielkość zasobów wodnych może być scharakteryzowana przez przepływ 
średni, który w ujęciu bilansowym określa różnicę między opadem atmosferycznym 
a ewapotranspiracją rzeczywistą (Jokiel i in. 2018).  

Celem pracy jest ocena czasowej i przestrzennej zmienności zasobów wodnych 
Polski w ujęciu regionalnym, na podstawie przestrzennych rozkładów średnich rocz-
nych, półrocznych i miesięcznych przepływów jednostkowych oraz sprawdzenie, 
w których rzekach średnie przepływy wykazywały trend w ciągu ostatnich 30 lat. Ba-
danie wykonano w oparciu o serie czasowe średnich przepływów dobowych. Roz-
kłady przestrzenne średnich przepływów jednostkowych: rocznych SSqr, półrocznych 
SSqp i miesięcznych SSqm przedstawiono na mapach, na tle podstawowych regionów 
fizyczno-geograficznych Polski.  
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
 
Obszar Polski, o powierzchni 312 722 km2 (GUS 2021), jest nachylony z połu-

dniowego wschodu na północny zachód. Najniżej położony punkt (Raczki Elbląskie), 
znajduje się na Żuławach Wiślanych (-2,2 m n.p.m.), najwyżej położone są Rysy (Ta-
try, 2499 m n.p.m.) (GUS 2021). 

Zdecydowaną większość kraju (całą północną i środkową część), tj. około 91% 
zajmują niziny, czyli obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. Wyżyny (o wyso-
kości około 300 – 500 m n.p.m.) obejmują pas o powierzchni około 6% całego terenu 
Polski na południowym wschodzie kraju. Góry w Polsce rozciągają się wzdłuż połu-
dniowej granicy i stanowią pozostałe około 3% powierzchni kraju.  

Cechą charakterystyczną ukształtowania Polski jest pasowy układ rzeźby terenu. 
Rozróżnić można cztery rodzaje rzeźby: młode góry i kotliny pogórskie (przede 
wszystkim: Tatry, Beskidy i Podhale), stare góry i wyżyny (Sudety z Przedgórzem 
i Wyżyny Polskie), obszary staroglacjalne (głównie niziny) oraz młodoglacjalne (po-
brzeża i pojezierza). Zgodnie z propozycją regionalizacji Solona i in. (2018) wyodręb-
niono sześć regionów fizyczno-geograficznych. Ich opis wraz z podstawowymi infor-
macjami dotyczącymi klimatu zawarto w tablicy 1. Dla poprawy czytelności przedsta-
wionych w pracy rysunków regiony te nazwano skrótowo: Pobrzeża, Pojezierza, Ni-
ziny, Wyżyny, Karpaty i Sudety. 
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Tablica 1 
Charakterystyka klimatyczno-geograficzna wybranych regionów fizyczno-geograficznych w Polsce 

Table 1 
Climatic and geographical characteristics of the selected physiographic regions 

 

Region1) Geomorfologia i budowa geologiczna 2) Klimat 3) 

Roczna 
suma opadu 

P 3) 
[mm] 

Średnia 
roczna tem-
peratura t 4) 

[°C] 
Pobrzeża 
(Pobrzeża  

Południowo-
bałtyckie  

i Wschodnio-
bałtyckie) 

W krajobrazie przeważają równiny i pa-
górki o wysokościach do 100 m n.p.m., 
zbudowane są one z materiału moreno-

wego. Rzeźba tworzona jest współcześnie, 
na skutek działalności wiatru, rzek, morza. 

Brzegi są piaszczyste i klifowe. 

Morski o łagod-
nych zimach i 

chłodnych latach. 
Występują bryzy,  
a jesienią i zimą – 

sztormy. 

550-700 
7-8 

7,5-8 
6-7 

Pojezierza 
(Pojezierza  

Południowo-
bałtyckie  

i Wschodnio-
bałtyckie) 

Rzeźba terenu jest silnie urozmaicona, ma-
jąca charakter polodowcowy. Występują 

liczne wały morenowe, z wysokimi wznie-
sieniami, przekraczającymi 300 m n.p.m. 
(Wieżyca 329 m n.p.m.). Obserwuje się 

liczne jeziora polodowcowe. Klimat w zachod-
niej części ma ce-
chy klimatu mor-

skiego, we 
wschodniej – kon-
tynentalnego; la-

tem temperatury są 
podobne na całym 
obszarze ale zimą 
na wschodzie jest 

chłodniej.  
We wschodniej 

Wielkopolsce i na 
Kujawach zazna-
cza się stepowie-

nie. 

wschodnia 
część  

obszaru: 
500-600 

zachodnia 
część:  

600-700 

wschodnia 
część  

obszaru:  
7,5-8,5 

zachodnia 
część:  
6-7,5 

Niziny 
(Niziny: 

Środkowo-
polskie oraz 

Sasko-
Łużyckie) 

Przeważają równiny bezjeziorne rozcięte 
przez szerokie doliny rzeczne i pradoliny o 
wysokościach od 50 do 150 m n.p.m. Po-

wszechne są też wydmy. 

Wyżyny 
(Wyżyny:  
Śląsko-

Krakowska, 
Małopolska, 
Lubelsko-
Lwowska  

oraz 
Wołyńsko-
Podolska,  

a także 
Podkarpacie 
Północne) 

Rzeźba wyżyn jest silnie urozmaicona, te-
ren jest przeważnie falisty z wyraźnymi 

wyniosłościami powierzchni ziemi; średnie 
wysokości od 200 do 400 m n.p.m. Wy-

żyny zbudowane są głównie ze skał osado-
wych (piaskowce, zlepieńce, wapienie, 

margle itp.).  
Podkarpacie to obszar wyżynny o różni-
cach wysokości 100-300 m, którego pła-

skowyże przecina flisz karpacki. 

Wyżyny: 
500-650 

Podkarpa-
cie: 650-

800 

7-8 

Karpaty 
(Zewnętrzne  

Karpaty 
Zachodnie 
(Beskidy i 
Podhale) 

i Centralne 
Karpaty 

Zachodnie 
(Tatry),  

Zewnętrzne 
Karpaty 

Wschodnie 
(m.in. 

Bieszczady) 
oraz  

Wschodnie 
Podkarpacie) 

Pasmo Beskidów obejmuje góry średnie 
i niskie o stromych zboczach. Podhale to 

rozległa depresja tektoniczna pomiędzy Ta-
trami a Beskidami. Tatry mają typową 
rzeźbę alpejsko-denudacyjną i krasową 

(najwyższy szczyt w Polsce to Rysy - 2499 
m n.p.m.). Rzeźba Bieszczadów ma głów-
nie charakter denudacyjny, grzbiety wzno-

szą się na wschód: od 900 do 1300 m 
n.p.m. (Tarnica 1349 m n.p.m.). 

Beskidy, Podhale i Bieszczady. utworzone 
są z fliszu karpackiego, a Tatry zbudowane 

są ze skał krystalicznych (granity, skały 
metamorficzne) oraz osadowych (wapienia, 

dolomity, piaskowce itp.). 

Klimat jest górzy-
sty, temperatura 

powietrza zmienia 
się wraz z wysoko-
ścią (średni spadek 
to 0,6°C na 100 m). 
Na Podhalu i w Ta-

trach charaktery-
styczne są suche i 
ciepłe wiatry, po-
wodujące gwał-

towny wzrost tem-
peratury powietrza. 

800-1000 
a w  

Tatrach  
i w Biesz-
czadach  
powyżej 

1000 

Beskidy: 
6,5-7,5 

Podhale i 
Bieszczady: 

4-6 
Tatry:  
2-5, 

a w wyso-
kich  

partiach gór 
do -4 
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Sudety 
(Sudety  

z Przedgórzem 
Sudeckim) 

Rzeźba Sudetów jest mocno zróżnicowana, 
a poszczególne pasma różnią się wysoko-

ścią i klimatem. Występują trzy pasy 
rzeźby: znaczące kotliny (w Sudetach), 

liczne faliste wzniesienia (na Pogórzu) oraz 
łagodne pofalowania i pagórki (na Przed-
górzu Sudeckim, oddzielonym od Pogórza 

Krawędzią Sudecką) 

Klimat Sudetów w 
samych górach jest 
górski – chłodny i 

wilgotny, nato-
miast na Pogórzu – 
ciepły i wilgotny. 

 

powyżej 
700 5,5-7 

P – roczna suma opadu, t – średnia roczna temperatura 
Źródła: 1) Solon, 2018 2) Kostrzewski i in., 2021, Klimaszewski, 1972, Galon, 1972, 3),4) Lorenc 2005, 
Jokiel i in, 2017, GUS, 2021. 

 
 

3. DANE I METODY 
 
W pracy wykorzystano pozyskane z IMGW‑PIB ciągi średnich dobowych prze-

pływów z okresu od 1.11.1990 r. do 31.10.2020 r. (30 lat hydrologicznych z okresu 
1991-2020) w 434 przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych na obszarze Polski 
(rys. 1). Są to wszystkie wodowskazy, na których dostępne są pełne, 10958 elemen-
towe ciągi dobowe przepływów. W celu porównania średnich przepływów w różnych 
przekrojach wodowskazowych na obszarze kraju, ich wartości poddano standaryzacji, 
dzieląc je przez pole powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem. 

 

 
 

 
Rys. 1. Położenie wodowskazów na obszarze Polski wraz z informacją o wysokości położenia  

zera tych wodowskazów, na tle regionów fizyczno-geograficznych 
Fig. 1. Location of water gauging stations in Poland with information on the station elevation  

in physiographic regions 
 
Rozpatrywane zlewnie ze względu na ukształtowanie Polski a także rozmieszczenie 

przekrojów wodowskazowych, obejmują zarówno zlewnie nizinne, wyżynne, jak i gór-
skie. Najwięcej wodowskazów (377) jest nizinnych (H nie przekracza 300 m n.p.m.); 
45 wodowskazów to wodowskazy wyżynne (300 m n.p.m. < H <500 m n.p.m.), pozo-
stałe dwanaście wodowskazów leży w górach (rys. 2a). Najniżej położonymi 
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wodowskazami są: Bągart na rzece Elbląg, Tczew na Wiśle i Trzebiatów na Redzie - 
zera tych wodowskazów znajdują się poniżej poziomu morza. Najwyżej położone są: 
Koniówka na Dunajcu (H = 725,8 m n.p.m.), Jakuszyce na Kamiennej  
(H = 849,5 m n.p.m.) oraz Łysa Polana na Białce (H = 965,6 m n.p.m.). 

 
 

 
 

Rys. 2. Rozkład wysokości H położenia zera wodowskazu (a) i powierzchni zlewni A zamknię-
tej przekrojem wodowskazowym (b) na obszarze Polski (n jest liczbą zlewni) 

Fig. 2. Distribution of the gauging station elevation H (a) and the catchment area A closed by the 
gauge section (b) in Poland 

 
Powierzchnie 223 z 434 zlewni zamkniętych przekrojami wodowskazowymi 

znajdują się w przedziale od 100 do 1000 km2 (rys. 2b). Wzięto pod uwagę kilka 
zlewni bardzo dużych, o powierzchniach przekraczających 100000 km2 - są to zlewnie 
zamknięte wodowskazami znajdującymi się w dolnym biegu Odry i Wisły. Rzeki pol-
skie charakteryzuje deszczowo-śnieżny reżim zasilania, z jednym minimum i jednym 
maksimum rocznym (Mikulski 1963). Przepływy na obszarze Polski, szczególnie na 
obszarach górskich wykazują znaczną zmienność; średnie regionalne współczynniki 
zmienności na Pobrzeżach, Pojezierzach i Nizinach nie przekraczają 1,0 (odpowiednio 
wynoszą: 0.60, 0.65 i 0.93), podczas gdy na Wyżynach średni wsp. zmienności wynosi 
1,2, w Sudetach – 1,4, a w Karpatach – 1,7. 

Do oceny siły zróżnicowania przestrzennego obliczono współczynnik korelacji 
Spearmana między średnim przepływem z wielolecia, a wysokością położenia zera 
wodowskazu oraz zweryfikowano hipotezę o istotności tego współczynnika. W zakre-
sie oceny czasowej zmienności średnich przepływów zweryfikowano hipotezę o ist-
nieniu trendu, stosując test Manna-Kendalla (Kendall 1938, Mann 1945), przy czym 
ze względu na problem związany z równoczesnym testowaniem hipotezy o jednorod-
ności przepływów w wielu przekrojach, powodujący zwiększenie prawdopodobień-
stwa popełnienia co najmniej jednego błędu I rodzaju, zastosowano poprawkę według 
procedury Benjaminiego-Hochberga (Benjamini i Hochberg 1995, Renard i in. 2008). 
Wszystkie hipotezy weryfikowano na poziomie istotności  = 0,05. Wartości średnich 
przepływów naniesiono na mapy Polski. Aby mapy te można było porównywać, 
zbiory wartości średnich przepływów zostały podzielone na klasy (kategorie) z wyko-
rzystaniem kwantyli tych przepływów jako wartości granicznych. Klasyfikacja kwan-
tylowa ułatwia porównywanie jakościowe zmienności różnych cech, szczególnie gdy 
(jak w przypadku średnich przepływów) ich zakresy wartości znacznie się różnią.  
 

Wysokość H [m n.p.m.] Powierzchnia A [km2] 

Li
cz

ba
 z

le
w

ni
 n

 

Li
cz

ba
 z

le
w

ni
 n

 



10  K. Baran-Gurgul, K. Kołodziejczyk, A. Rutkowska 
 

4. WYNIKI BADAŃ 
 

4.1. Średni roczny przepływ jednostkowy obliczony ze średnich 
rocznych przepływów w wieloleciu SSqr 

 
Średni roczny jednostkowy przepływ w wieloleciu, czyli SSqr = SSQr/A przyj-

muje najczęściej (w 316 z 434 przekrojów) wartości poniżej 10 dm3s-1km-2 (rys. 3, 4, 
5 i 6). Przepływ SSqr jest istotnie statystycznie dodatnio skorelowany z wysokością 
położenia wodowskazu (współczynnik korelacji Spearmana wynosi 0,552), dlatego 
największe jego wartości obserwowane są w górach w południowej oraz południowo-
zachodniej części Polski, najmniejsze zaś wartości SSqr występują w środkowej 
i wschodniej części kraju (rys. 3).  

 

 
 
 

Rys. 3. Przestrzenny rozkład średniego rocznego przepływu w wieloleciu SSqr na obszarze Polski na 
tle regionów fizyczno-geograficznych 

Fig. 3. Spatial distribution of SSqr, the long-term average annual flow in Poland in the physiographic 
regions 

 

 
 

Rys. 4. Zależność średniego rocznego jednostkowego przepływu w wieloleciu SSqr od wysokości 
położenia zera wodowskazu w regionach fizyczno-geograficznych na obszarze Polski 

Fig. 4. Dependence of the average annual specific SSqr flow on the gauging station elevation  
in the physiogeographic regions in Poland 

SSqr 

Wysokość H [m n.p.m.] 
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Największe wartości SSqr notowane są w górach. W Karpatach wynoszą one od 

9 do 53 dm-3s-1km-2 (średnio 17,8 dm-3s-1km-2), a w Sudetach od 5 do 43 dm-3s-1km-2 

(średnio 14 dm-3s-1km-2). 
Średnie roczne jednostkowe przepływy na Pobrzeżach i Wyżynach są wyższe, 

osiągają odpowiednio 8,3 dm-3s-1km-2 oraz 7,8 dm-3s-1km-2.  
Najmniejsze przepływy jednostkowe obserwowane są w środkowej części Ku-

jaw, lokalnie przepływ ten nie przekracza 2 dm-3s-1km-2 (Pakość na Noteci i Gębice na 
Małej Noteci). Najmniej zasobnymi w wodę regionami są Niziny (średnio  
4,8 dm-3s-1km-2, najczęściej od 3 do 6 dm-3s-1km-2) oraz Pojezierza – przede wszystkim 
ich południowo-wschodnia część.  

Przepływ SSqr na Pojezierzach oraz w górach jest istotnie, dodatnio skorelowany 
z wysokością położenia zera wodowskazu: na Pojezierzach współczynnik korelacji 
Spearmana wynosi 0,387, w Karpatach 0,655, a w Sudetach 0,675. W pozostałych re-
gionach korelacje nie są istotne statystycznie (w Pobrzeżach r jest równe -0,0488, na 
Nizinach wynosi 0,0067, a na Wyżynach – 0,156). 

 

 
 

Rys. 5. Rozkład średniego jednostkowego przepływu w wieloleciu SSqr w regionach fizyczno-
geograficznych na obszarze Polski. Fioletowa kropka oznacza średnią, a fioletowa linia – odchylenie 

standardowe 
Fig. 5. The distribution of the long-term average SSqr flow in the physiographical regions in Poland. 

The purple dot represents the mean and the purple line – the standard deviation 
 
 

 
 

Rys. 6. Rozkład średniego rocznego przepływu jednostkowego SSqr w regionach fizyczno- 
geograficznych Polski 

Fig. 6. Distribution of the average annual SSqr flow in the physigraphical regions of Poland 
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4.2. Średni półroczny przepływ jednostkowy obliczony ze średnich 
półrocznych przepływów w wieloleciu SSqp 

 
Rozkłady przestrzenne SSqp przedstawiono na rys. 7. Są one dość podobne 

w półroczu zimowym i letnim. Największe przepływy jednostkowe notowane są 
w Karpatach i Sudetach, a potem kolejno: na Pobrzeżach, na Wyżynach, w zachodniej 
części Pojezierzy. Zdecydowanie najmniejsze SSqp obserwowane są w obu półroczach 
we wschodniej części Pojezierzy oraz Nizin. W obu półroczach przepływ SSqp jest 
istotnie skorelowany z wysokością położenia zera wodowskazu; w półroczu letnim 
współczynnik korelacji Spearmana wynosi 0,473, a w zimowym 0,562. Korelacje te 
w obydwu półroczach są istotne w trzech z sześciu regionów: na Pojezierzach (w lecie 
r = 0,263, w zimie natomiast r = 0,449), w Karpatach (lato: r = 0,664, zima r = 0,536) 
oraz w Sudetach: (lato: r = 0,607, zima r = 0,681). 

 
 

 
 

Rys. 7. Przestrzenny rozkład średniego przepływu w wieloleciu SSqp na obszarze Polski, według 
klasyfikacji kwantylowej, na tle regionów fizyczno-geograficznych 

Fig. 7. Spatial distribution of the long-term average SSqp flow in Poland in physiographic regions 
 

 

 
 

Rys. 8. Rozkład średniego rocznego przepływu jednostkowego SSqp w półroczach letnim i zimowym, 
w regionach fizyczno-geograficznych Polski 

Fig. 8. Distribution of the average annual SSqp flow in the summer and winter half-years in the physio-
graphical regions of Poland 

 
Na rys. 8. przedstawiono wykresy ramka-wąsy przepływów SSqp w półroczu let-

nim i zimowym. We wszystkich regionach mediany przepływów SSqp oraz ich zróż-
nicowanie są większe w zimie niż w lecie; w Karpatach różnica między medianami 
w zimie i w lecie jest najmniejsza (rys. 8). Średnie przepływy jednostkowe także są 

SSqplato SSqzima
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większe zimą niż latem, poza Karpatami, w których średnia SSqp w lecie wynosi 
17,8 dm3s-1km2, a w zimie 17,7 dm3s-1km2. Do podobnych wniosków doszli Stachy 
i in. (1979), którzy zauważyli, że w półroczu zimowym z obszaru Polski odpływa 57% 
odpływu rocznego, a w półroczu zimowym – 43%; w górach natomiast odpływ zi-
mowy jest niższy od letniego (47,6% i 52,4%). 

 
4.3. Średni miesięczny przepływ jednostkowy ze średnich  

miesięcznych przepływów w wieloleciu SSqm 
 
Największe średnie miesięczne odpływy jednostkowe SSqm na obszarze Polski 

(czerwone punkty na mapach na rys. 9) notowane są od marca do lipca (wiosną i z po-
czątkiem lata) w górach - w Tatrach, Beskidach, Sudetach i Bieszczadach, co jest wy-
nikiem wiosennych roztopów charakterystycznych dla rzek wschodniej Europy (rys. 9).  

W pozostałych miesiącach (czerwone punkty) występują zarówno w górach (Ta-
try, Bieszczady, Sudety) jak i na Pobrzeżach, natomiast w Beskidach pojawiają się na 
mapach punkty pomarańczowe, świadczące o przynależności przepływu SSqm do niż-
szej kategorii. Niezależnie od miesiąca najniższe przepływy (niebieskie punkty) wy-
stępują głównie we wschodniej części Pojezierzy, na Nizinach – przede wszystkim 
w południowo-wschodniej ich części. 

Stosunkowo wysokie przepływy (pomarańczowe punkty) występują we wszyst-
kich miesiącach głównie we wschodniej części Pojezierzy oraz na Wyżynach, a także 
między marcem a lipcem na Pobrzeżach. 

Największe średnie przepływy regionalne  w całym roku notowane są 
w górach, głównie w Karpatach (rys. 10). Zmienność roczna tego średniego regional-
nego przepływu w Karpatach i w Sudetach jest większa niż w pozostałych regionach. 
Maksimum przebiegu średnich przepływów regionalnych występuje w marcu 
lub kwietniu (co jest wynikiem wiosennych roztopów), minimum natomiast przypada 
we wszystkich regionach na sierpień - wynika to z dużej ewapotranspiracji w okresie 
letnim przy dodatkowo niskich opadach na przełomie lata i jesieni. 

Współczynniki korelacji corr(SSqm, H) Spearmana we wszystkich miesiącach są 
istotne statystycznie i między marcem a wrześniem przekraczają 0,5, w pozostałych 
miesiącach są niższe. Najmniejsza wartość (r = 0,35) przypada na styczeń (rys. 11). 

W Karpatach, Sudetach i na Pojezierzach współczynniki korelacji corr(SSqm, H) 
Spearmana we wszystkich miesiącach są dodatnie i statystycznie istotne na poziomie 
istotności  = 5%. W Karpatach i Sudetach wynoszą one średnio około 0,6, a na Po-
jezierzach około 0,3 (tablica 2). Oznacza to, że w regionach tych średnie przepływy 
jednostkowe rosną wraz z wysokością położenia we wszystkich miesiącach. 

W pozostałych regionach współczynniki te są o wiele niższe i statystycznie 
istotne jedynie na Nizinach (w lipcu), a na Wyżynach w styczniu i grudniu. W niektó-
rych miesiącach, współczynniki korelacji przyjmują wartości ujemne – na Pobrzeżach 
przez większą część roku, a na Nizinach i Wyżynach zimą i wiosną. Nie są to jednak 
współczynniki istotne statystycznie. 

Najmniejsze istotnie statystycznie współczynniki korelacji w przebiegu rocz-
nym na Pojezierzach i Sudetach przypadają na sierpień, a w Pobrzeżach na wrzesień. 

 
 
 
 
 

mSSq

mSSq
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styczeń luty marzec 

   

kwiecień maj czerwiec 

   
lipiec sierpień wrzesień 

   
październik listopad grudzień 

   
 

Rys. 9. Przestrzenny rozkład średniego przepływu SSq w wieloleciu na obszarze Polski na tle 
regionów fizyczno-geograficznych (■ Pobrzeża, ■ Pojezierza, ■ Niziny, ■ Wyżyny, ■ Karpaty, 

 ■ Sudety). 
Fig. 9. Spatial distribution of the long-term average SSq flow in physiographic regions of Poland 

 (■ Pobrzeża, ■ Pojezierza, ■ Niziny, ■ Wyżyny, ■ Karpaty, ■ Sudety). 
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Rys. 10. Zmienność w roku średniego rocznego przepływu mSSq  w regionach  
fizyczno-geograficznych w Polsce. 

Fig. 10. Annual variability of the average annual mSSq  flow in physiographical regions in Poland 
 
 
 

 
 

Rys. 11. Zależność przepływu SSqm od wysokości położenia zera wodowskazu H (w regionach:  
● Pobrzeża, ● Pojezierza, ● Niziny, ● Wyżyny, ● Karpaty, ● Sudety); r jest współczynnikiem  

korelacji corr(SSqm, H) Spearmana 
Fig. 11. Scatterplot of the mean monthly flow SSqm flow and the gauging station elevation H  

(in regions: ● Pobrzeża, ● Pojezierza, ● Niziny, ● Wyżyny, ● Karpaty, ● Sudety); r is the  
Spearman’s correlation coefficient corr(SSQm, H) 
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Tablica 2 
Współczynniki korelacji corr(SSqm, H) Spearmana w poszczególnych miesiącach i regionach  

fizyczno-geograficznych (* oznacza wsp. istotny statystycznie na poziomie istotności  = 5%) 
Table 2 

Spearman correlation coefficients corr(SSqm, H) in all months for all physicographical regions  
(* denotes the statistically significant coefficient) 

 

Miesiąc Regiony 
Pobrzeża Pojezierza Niziny Wyżyny Karpaty Sudety 

I -0.008 0.443* -0.063 0.274* 0.457* 0.531* 
II 0.006 0.471* -0.073 0.152 0.287* 0.582* 
III 0.060 0.480* -0.044 0.031 0.332* 0.638* 
IV 0.028 0.448* -0.086 -0.025 0.578* 0.691* 
V -0.097 0.378* -0.004 0.125 0.562* 0.667* 
VI -0.126 0.249* 0.127 0.090 0.553* 0.538* 
VII -0.104 0.194* 0.224* 0.174 0.702* 0.632* 
VIII -0.125 0.193* 0.107 0.097 0.651* 0.489* 
IX -0.152 0.227* 0.050 0.208 0.707* 0.599* 
X -0.105 0.250* 0.027 0.135 0.687* 0.644* 
XI -0.019 0.334* -0.067 0.212 0.655* 0.708* 
XII -0.030 0.403* -0.081 0.257* 0.506* 0.611* 

 
 

4.4. Trend w przepływach średnich 
 
Przy pomocy testu Manna-Kendala, z poprawką Benjaminiego-Hochberga, na 

poziomie istotności  = 0,05 zweryfikowano hipotezę o istnieniu trendu w ciągu prze-
pływów średnich (rocznych SSQr oraz w półroczu letnim SSQplato i zimowym SSqpzima), 
w każdym przekroju wodowskazowym. Wyniki przedstawiono na rys. 12. 

 
 

półrocze letnie, SSqp
lato półrocze zimowe, SSqp

zima rok, SSqr 

 
Rys. 12. Trendy w ciągach przepływów SSqp

lato, SSqp
zima i SSqr, na tle regionów fizyczno-

geograficznych (■ Pobrzeża, ■ Pojezierza, ■ Niziny, ■ Wyżyny, ■ Karpaty, ■ Sudety). Trójkąty ozna-
czają statystycznie istotny trend; trójkąt czerwony – trend malejący, a trójkąt niebieski – trend rosnący 

Fig. 12. Trends in the series of SSqp
lato, SSqp

zima i SSqr flows in physiographic regions (■ Pobrzeża,  
■ Pojezierza, ■ Niziny, ■ Wyżyny, ■ Karpaty, ■ Sudety). Triangles indicate statistically significant 

trends; the red triangle - a decreasing trend, and the blue triangle - an increasing trend 
 

Występowanie trendu w ciągach przepływów SSQr, SSQplato i SSqpzima stwier-
dzono w bardzo niewielu przypadkach – odpowiednio w 4,6%, 6% i 2,1% rozważa-
nych przekrojach wodowskazowych. 

W 20 z analizowanych 434 przekrojów zaobserwowano istnienie trendu maleją-
cego w przepływach średnich rocznych w wieloleciu – przede wszystkim w dużej 
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części stacji w Sudetach oraz w środkowej części Pojezierzy.  
Zdecydowanie więcej statystycznie istotnych trendów średnich przepływów jed-

nostkowych zauważono w półroczu letnim niż zimowym – poza dwoma przekrojami 
są to trendy malejące. Trend SSqpzima stwierdzono głównie w Sudetach w zachodniej 
części Wyżyn, a SSQplato – przede wszytkim w środkowej części Pojezierzy oraz w za-
chodniej części Pobrzeży. 

Ponieważ prawie wszystkie stwierdzone trendy przepływów są malejące, może 
to wskazywać na istnienie ryzyka deficytu wody, zmniejszenia możliwości retencyj-
nych zlewni oraz zaburzenie funkcjonowania ekosystemów wodnych. Przyczyny za-
obserwowanych niejednorodności przepływów wymagają dalszych badań. 

 
5. PODSUMOWANIE  

 
Powstało wiele prac dotyczących przepływów średnich. Na szczególną uwagę 

zasługują pozycje Mikulskiego (1963), Stachego i in. (1979) i Dynowskiej (1972).  
Niniejsza publikacja, w odróżnieniu od wspomnianych prac opiera się na pełnych, dłu-
gich ciągach dobowych przepływów z ostatniego 30-lecia hydrologicznego, zmierzo-
nych w ponad 400 przekrojach rozmieszczonych na obszarze kraju.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjęta do badań liczba wodowskazów 
jest reprezentatywna dla odwzorowania rozkładu przestrzennego średniego przepływu 
na obszarze Polski, a wybrane regiony fizyczno-geograficzne są zróżnicowane pod 
względem geomorfologicznym, geologicznym i klimatycznym. 

Wielkość średniego rocznego odpływu jednostkowego nie zależy od powierz-
chni zlewni (współczynnik korelacji wynosi -0,11), co potwierdza Dynowska (1972), 
która zauważyła, że odpływ ten zależy wyłącznie od warunków środowiska geogra-
ficznego. Odpływ zmniejsza się z biegiem rzeki, ale jest to wynik obniżania się opa-
dów, a nie przyrostu zlewni. 

Na całym obszarze Polski średnie odpływy są większe w półroczu zimowym niż 
letnim. Największe ich wartości we wszystkich miesiącach notowane są w górach 
(Karpatach i Sudetach), a także w okresie od sierpnia do lutego na Pogórzach. Wysoka 
zasobność rzek górskich w wodę wynika z wyższych opadów i bardziej stromych zbo-
czy niż w przypadku rzek w pozostałej części kraju - woda spływa zatem szybko do 
rzek po słabo przepuszczalnym gruncie przy niskim parowaniu. Wysoka wartość od-
pływów na Pogórzach wynika z występowania tam dość wysokich gór morenowych, 
gdzie opady są wyższe, a temperatury niższe niż w pozostałej części środkowej i pół-
nocnej Polski. 

Najmniej zasobne w wodę (niezależnie od miesiąca) są rzeki środkowej, nizinnej 
części Polski. Niziny charakteryzują niskie opady, co w połączeniu z wysokimi tem-
peraturami, wysokim parowaniem oraz przepuszczalnym gruntem powoduje obniże-
nie odpływów rzekach. 

Wiosną w całej Polsce obserwowane są wezbrania związane z topnieniem śnie-
gów. Wtedy też występują największe odpływy w ciągu roku – w górach w marcu 
i kwietniu, a w pozostałej części kraju wcześniej – na przełomie lutego i marca. Latem 
i jesienią przepływy w rzekach maleją osiągając swoje minimum w sierpniu. We wrze-
śniu średnie odpływy lekko zwiększają swoje wartości, co jest wynikiem jesiennych 
opadów połączonych z niezbyt wysokim parowaniem (szczególnie w górach). Zimą 
w górach występują często długotrwałe niżówki rzeczne, na pozostałym obszarze – 
głównie na nizinach i Pojezierzach – utrzymują się niskie stany wód. 

Współczynniki korelacji wysokości zera wodowskazu oraz średnich przepły-
wów: rocznego i półrocznego (na obszarze całej Polski) są wysokie i dodatnie. 
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W ujęciu regionalnycm, średnie przepływy miesięczne, roczne i półroczne w Karpa-
tach, Sudetach i na Pojezierzach są silnie dodatnio skorelowane z wysokością zera 
wodowskazu. Wynika stąd, że na terenie całej Polski przepływ zależy od położenia 
zlewni, przy czym najsilniejsza zależność występuje w obszarach górskich. 

Trend malejący średniego przepływu, występujący w lecie w regionie Pojezie-
rzy, a w roku w Sudetach, wskazuje na potencjalne zagrożenia związane z niedoborem 
i deficytem wody. 
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IN RIVERS OF SOUTHERN POLAND 

 
Abstract 

 
The higher winter average temperature and snowless winters resulted in observed degradation in 

ice phenomena in Polish rivers. Here we analyse to what extend the visible with the naked eye lack of 
ice in rivers comply with the monitoring results. The datasets for analysis base on the monitoring system 
of the Institute of the Meteorology and Water Management. The datasets of annual sums of days with 
ice phenomena were analysed in terms of their homogeneity by means of Pettitt’s test, the Mann-Ken-
dall trend test and slope Sen’s test. Regardless the river size and regime and the location of the obser-
vation station, the Pettitt’s test results suggest that the shift in time series was usually detected either 
just before or few years after the turn of the 21st century (1997-2006). The Mann-Kendall test results 
point that in the majority of the measurement sites the number of ice phenomena has been decreasing. 
Also the Sen’s test clearly shows that the general number of ice phenomena gradually but consequently 
declines over the recent years. Interesting is that, that the decline in number of ice phenomena is gener-
ally faster in the mountain catchments rather than in the lowland parts of rivers. 
 
Key words: ice phenomena, global warming, Poland, river, trends 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Poza oczywistymi konsekwencjami globalnego ocieplenia, takimi jak wzrost 
temperatury na świecie, zmiany w strukturze opadów i związane z tym zmiany reżimu 
przepływu (Stern 2006), zmieniający się klimat ma również wpływ na zjawiska lo-
dowe (śryż, lód brzegowy, pokrywa lodowa, kra, zator lodowy) występujące w wo-
dach powierzchniowych w umiarkowanej i arktycznej strefie klimatycznej (Agafo-
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nova i in., 2017, Borshch i in. 2001, Graf 2020). Zdecydowana większość badań pro-
wadzonych w skali lokalnej wykazuje, że czas trwania zjawisk lodowych na rzekach, 
jeziorach i wodach przybrzeżnych maleje, a ich struktura przestrzenna i czasowa ulega 
zmianie (Beltaos i Burrell 2003, Magnuson i in. 2000, Ptak i Choiński 2017, Šarau-
skienė i Jurgelėnaitė 2008). W badaniu rosyjskich rzek na obszarze Eurazji, Smith 
(2013) wykazał ogólne zmniejszanie się pokrywy lodowej w latach 50-tych, zwięk-
szanie się jej w latach 80. XX wieku, a następnie zmniejszanie w latach 90. XX wieku, 
co jest zgodne z innymi badaniami trendów temperatury na Syberii. Udokumentował 
on również zmienność międzyroczną i regionalną, wyrażającą się wcześniejszym wy-
stępowaniem jesiennych zamarznięć w rzekach regionu Karelii i Koli, co prowadziło 
do wydłużenia czasu trwania zimowej pokrywy lodowej na większości tych rzek. Bar-
dziej ekstremalne zjawiska ostatnich dziesięcioleci, w tym późne zamarzanie, wczesne 
topnienie lodu, krótsze okresy pokrywy lodowej (lub całkowity jej brak), przyczyniają 
się do rosnącego tempa utraty lodu w jeziorach półkuli północnej (Sharma i in., 2021). 

Konsekwencje środowiskowe zmian dynamiki zjawisk lodowych mają klu-
czowe znaczenie dla inwersji temperatury wody i cyrkulacji tlenu w ekosystemach 
wodnych (Chambers i in., 1997). Procesy zachodzące pod lodem wpływają bezpośred-
nio na sezon bez lodu i są istotne dla rocznego obiegu energii i węgla w ekosystemach 
wodnych (Jansen i in., 2021). Berilsson i in. (2021) opisali, jak warunki pod lodem 
zmieniają przebieg procesów fizycznych w jeziorze i w jaki sposób może to wpływać 
na rozmieszczenie i metabolizm mikroorganizmów auto- i heterotroficznych. Ekono-
miczne konsekwencje zjawisk lodowych w jeziorach i rzekach stanowią wyzwanie dla 
zimowego transportu i żeglugi. Jednak w zależności od regionu mogą być one także 
ważnym procesem zwiększającym transport przez rzeki i jeziora (np. Syberia). Nie-
którzy autorzy sugerują, że same zjawiska lodowe mogą być elementem inspirującym 
różne formy turystyki (Girjatowicz, 2015). 

Dotychczasowe badania nad zjawiskami lodowymi w polskich rzekach pozwo-
liły na sformułowanie kilku istotnych stwierdzeń. Lokalne trendy czasu trwania zja-
wisk lodowych w północnej Polsce udokumentowane na kilku rzekach wykazały skró-
cenie czasu występowania zjawisk lodowych nawet o 7 dni na dekadę (Ptak i Choiński, 
2017). Pawłowski (2015) wykazał skrócenie czasu trwania zjawisk lodowych z 88 do 
53 dni, a pokrywy lodowej z 40 do 7 dni (w okresie 1882-2011). Istotną zależność 
między sezonową zmianą temperatury powietrza a zmiennością warunków termicz-
nych wody, mającą bezpośredni wpływ na zmienność występowania lodu w rzekach 
na Przymorzu, udokumentowali Łukaszewicz i Graf (2020). Bączyk i Suchożebrski 
(2016) wykazali, że czas trwania zjawisk lodowych w stacjach pomiarowych wzdłuż 
rzeki Bug uległ znacznemu skróceniu w XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Jednak analiza zjawisk lodowych na dużych rzekach objętych oddziaływaniem żeglugi 
śródlądowej (techniczne łamanie lodu) i jakości ich wód nie daje kompleksowego ob-
razu zmian zjawisk lodowych w czasie (Marszelewski i Pawłowski 2019). Podobnie, 
analiza zjawisk lodowych na rzekach spiętrzonych przez duże sztuczne zbiorniki, choć 
stanowi ważną dokumentację wpływu antropogenicznego, nie ujawnia wpływu zmian 
klimatu (zmiany temperatury powietrza i wody w sezonach zimowych) na czas trwania 
i zmienność w czasie zjawisk lodowych (Pawłowski 2015). Eksploatacja elektrowni 
wodnych również wpływa na zjawiska lodowe poprzez wydłużenie czasu występowa-
nia pokrywy lodowej w górnym biegu (w tym poważne zatory lodowe) i znaczne skró-
cenie czasu trwania zjawisk lodowych w dolnym biegu rzeki (Takács i in. 2014). 

Artykuł koncentruje się na wstępnej analizie trendów czasów trwania zjawisk 
lodowych w rzekach środkowej i południowej Polski. Uzyskano i przeanalizowano 
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dane ze 105 posterunków wodowskazowych (codzienne występowanie zjawisk lodo-
wych w okresie 1951-2019). Zastosowano podstawowe analizy statystyczne w celu 
stwierdzenia, czy tendencja spadkowa czasu trwania zjawisk lodowych pozostaje uni-
wersalna w rzekach o różnych reżimach przepływu i różnej wielkości. Wnioski stano-
wią ważny punkt wyjścia do głębszej analizy prowadzącej do rozpoznania zmian zja-
wisk lodowych w skali kraju, z uwzględnieniem jak najszerszego zestawu danych 
i geograficznej lokalizacji posterunków wodowskazowych. 
 

2. DANE 
 

Zbiory danych wykorzystane do obliczeń bazują na informacjach gromadzonych 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB i obejmują zasadniczo okres 
od 1951 do 2019 r. W repozytorium IMGW– PIB znajdują się dzienne serie obserwa-
cyjne z posterunków zlokalizowanych na różnych rzekach i potokach południowej 
Polski. Zakres czasowy dostępnych danych jest różny i rzadko obejmuje cały okres 
1951-2019, zwykle ważniejsze posterunki na głównych rzekach są lepiej reprezento-
wane niż mniejsze.  

Dane surowe IMGW– PIB zawierają następujące informacje: kod posterunku, 
nazwę rzeki lub jeziora, datę obserwacji (w kalendarzu hydrologicznym), grubość lodu 
(jeśli zaobserwowano), kod zjawiska lodowego (np. śryż, kra, lód brzegowy, pokrywa 
lodowa, zator lodowy itp.) oraz procent pokrycia cieku lodem. W zbiorach danych 
wyraźnie zaznaczono braki w pomiarach. W repozytorium nie ma danych dla północ-
nej części kraju.  

Do badań wybrano 105 stacji obserwacyjnych (rys. 1, tablica 1). Posterunki wy-
korzystane do badań są rozmieszczone równomiernie i znajdują się na większych rze-
kach południowej Polski. Rzeki te zostały wybrane w sposób, aby reprezentowały całe 
spektrum reżimu hydrologicznego w Polsce, tzn. występują tu szybko płynące rzeki 
górskie, takie jak Dunajec, oraz duże rzeki nizinne, takie jak Wisła czy Odra. 

Dodatkowe kryterium wyboru opierało się na liczbie dni, w których zaobserwo-
wano zjawiska lodowe (dowolnego typu). Miejsca, w których w całym okresie obser-
wacji zanotowano mniej niż 500 dni ze zjawiskami lodowymi, zostały wyłączone 
z analizy, ponieważ średnia roczna liczba obserwacji jest zbyt mała, aby przeprowa-
dzić wiarygodną analizę statystyczną. Nawet po dokonaniu selekcji niektóre zestawy 
danych obserwacyjnych okazały się obejmować zbyt krótki okres uniemożliwiający 
przeprowadzenie wiarygodnej analizy trendów w kontekście zmian klimatu.  

Ilość informacji ukryta w surowych zbiorach danych IMGW– PIB otwiera pole 
do licznych analiz zjawisk lodowych w południowej Polsce i będzie przedmiotem dal-
szych badań. W analizie przedstawiono wpływ zmian klimatu na zjawiska lodowe 
w południowej Polsce. Skoncentrowano się na jednym z aspektów ich zmienności 
w ostatnich latach, a mianowicie na zmienności liczby dni w roku, w których zaobser-
wowano zjawiska lodowe (dowolnego typu). Parametry zmienności  pozwolą na wy-
ciągnięcie ogólnych wniosków ilościowych dotyczących wyraźnie widocznego 
spadku rocznej liczby występowania zjawisk lodowych, jaki obserwowany jest ostat-
nio w polskich rzekach. Jednocześnie należy zauważyć, że dane IMGW– PIB stanowią 
jedyną informację o zjawiskach lodowych, na której bazuje niniejsza praca, zatem nie 
mamy możliwości zakwestionowania ich jakości, ani też ewentualnej korekty.   
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Rys. 1. Mapa rozmieszczenia posterunków wodowskazowych 
Fig. 1. The map of the location of the gauging stations 

 
 

Tablica 1 
Posterunki wodowskazowe wykorzystane w analizie 

Table 1 
The gauging stations used in the analysis 

 

Numer Kod  
posterunku Posterunek wodowskazowy Rzeka Powierzchnia  

zlewni A [km2] 
1 151160140 Osetno Barycz 4575 
2 151170070 Odolanów Barycz 159 
3 150170200 Domaradz Bogacica 224 
4 150150080 Jelenia Góra Bóbr 1048 
5 150150100 Wojanów Bóbr 536 
6 150150120 Bukówka Bóbr 58 
7 150160010 Kamienna Góra Bóbr 190 
8 150150130 Błażkowa Bóbr 104 
9 150160060 Jugowice Bystrzyca 121 

10 151160190 Jarnołtów Bystrzyca 1719 
11 151150070 Żagań Czerna Wielka 899 
12 149199989 Kojsówka Dunajec 89 
13 149200030 Nowy Targ Dunajec 434 
14 149200140 Sromowce Wyżne Dunajec 1285 
15 149200240 Nowy Sącz Dunajec 4334 
16 149200280 Zgłobice Dunajec 5642 
17 150200170 Żabno Dunajec 6734 
18 150160250 Białobrzezie Iłża 177 
19 151150170 Świerzawa Kaczawa 136 
20 150210090 Kunów Kamienna 1109 
21 151200100 Bzin Kamienna 276 
22 150169999 Sędzisław Lesk 89 
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23 150180100 Staniszcze Wielkie Mała Panew 1098 
24 150180190 Krupski Młyn Mała Panew 666 
25 152140100 Dolsk Myśla 729 
26 150160170 Bystrzyca Kłodzka Nysa Kłodzka 260 
27 150160180 Kłodzko Nysa Kłodzka 1080 
28 150160190 Międzylesie Nysa Kłodzka 50 
29 150170140 Skorogoszcz Nysa Kłodzka 4486 
30 150160220 Bardo Nysa Kłodzka 839 
31 151150150 Nowasól Odra 36794 
32 151160130 Ścinawa Odra 29568 
33 152140020 Gozdowice Odra 109762 
34 152140050 Słubice Odra 53459 
35 152140130 Połęcko Odra 47120 
36 152150130 Cigacice Odra 39851 
37 150170090 Brzeg Odra 18020 
38 150170130 Ujście Nysy Kłodzkiej Odra 4920 
39 150180030 Koźle Odra 9040 
40 151160060 Głogów Odra 36394 
41 151160170 Brzeg Dolny Odra 26428 
42 151170030 Trestno Odra 20381 
43 151210210 Królewski Las Odra 13290 
44 152140010 Bielinek Odra 111826 
45 152140070 Kostrzyn Nad Odrą Odra 108170 
46 152150050 Nietków Odra 42016 
47 150170040 Oława Oława 957 
48 151190100 Sulejów-Kopalnia Pilica 3921 
49 151200120 Białobrzegi Pilica 8660 
50 150190190 Piwoń Przemsza 155 
51 149190310 Stróża Raba 644 
52 149190340 Rabka Raba 92 
53 149200170 Proszówki Raba 1482 
54 151200110 Słowików Radomka 1008 
55 149220030 Olchowce San 2243 
56 149220040 Dynów San 2944 
57 149220060 Lesko San 1616 
58 149220130 Zatwarnica San 494 
59 149220150 Dwernik San 418 
60 149220190 Przemyśl San 3686 
61 149229993 Sośnica San 4637 
62 149229994 Radymno San 5877 
63 150210210 Radomyśl San 16806 
64 150220030 Nisko San 15561 
65 150220070 Rzuchów San 12163 
66 150220090 Leżachów San 8343 
67 149190170 Zator Skawa 1151 
68 149190210 Sucha Beskidzka Skawa 466 
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69 149190290 Jordanów Skawa 97 
70 149190100 Żywiec Soła 784 
71 149199998 Sól Soła 55 
72 150190160 Oświęcim Soła 1358 
73 149220170 Krościenko Strwiąż 194 
74 150200070 Biskupice Szreniawa 690 
75 151180100 Osjaków Warta 4092 
76 151180080 Sieradz Warta 8150 
77 151180110 Uniejów Warta 9179 
78 151180120 Burzenin Warta 5425 
79 151180130 Działoszyn Warta 4093 
80 151190060 Bobry Warta 1805 
81 152150040 Gorzów Wielkopolski Warta 52363 
82 152150110 Skwierzyna Warta 32091 
83 152160050 Wronki Warta 30685 
84 152160100 Oborniki Warta 26803 
85 152160140 Poznań-Mostrocha Warta 25925 
86 151170010 Krzyżanowice Widawa 1665 
87 151170100 Michalice Widawa 530 
88 150230040 Krasnystaw Wieprz 3013 
89 151220010 Kośmin Wieprz 10255 
90 151220090 Lubartów Wieprz 6378 
91 151230010 Trawniki Wieprz 3549 
92 149180100 Skoczów Wisła 296 
93 149180110 Ustroń-Obłaziec Wisła 107 
94 149180140 Wisła Wisła 53 
95 150200150 Karsy Wisła 19808 
96 150210020 Szczucin Wisła 23847 
97 150210170 Sandomierz Wisła 31786 
98 150210180 Annopol Wisła 51472 
99 150210190 Zawichost Wisła 50625 

100 151210050 Gusin Wisła 81751 
101 151210120 Dęblin Wisła 68215 
102 151210170 Puławy Wisła 57203 
103 149210040 Łabuzie Wisłoka 2551 
104 149210070 Żółków Wisłoka 583 
105 150210120 Mielec Wisłoka 3893 

 
 

3. METODY BADAŃ 
 

3.1. Zmienność liczby dni z występowaniem zjawisk lodowych  
w ciągu roku 

 
105 zestawów danych dotyczących rocznych sum dni ze zjawiskami lodowymi 

przeanalizowano pod kątem ich jednorodności za pomocą nieparametrycznego testu 
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Pettitta (Pettitt 1979). Test Pettitta służy do wykrywania przesunięcia tendencji cen-
tralnej szeregu czasowego i jako taki jest szeroko stosowany w hydrologii w analizie 
trendu (Kundzewicz i Robson 2004, Reeves i in. 2007, Beaulieu i in. 2012, Katz 2013, 
Mallakpour i Villarini 2016, Zhou i in. 2019). Hipoteza zerowa testu zakłada, że nie 
ma zmiany parametru lokalizacji w testowanych rozkładach wobec hipotezy alterna-
tywnej, że zmiana w danych istnieje (Pohlert 2020). Jest on oparty na statystyce 
Manna-Whitneya, która pozwala wykryć, czy próbki przed i po zmianie (jeśli istnieje) 
reprezentują tę samą populację. W teście oblicza się wartość statystyki U, która przyj-
muje najwyższą wartość w miejscu prawdopodobnej zmiany w serii. Szczegółowy 
opis tego testu wykracza poza zakres artykułu i można go znaleźć np. w oryginalnej 
pracy Pettitta (1979). 

Następnie każdą ze 105 serii przetestowano z założonym poziomem istotności 
testem Manna-Kendalla (Mann 1945, Kendall 1975) w celu wyodrębnienia zbiorów 
danych o monotonicznym trendzie wzrostowym lub spadkowym liczby zjawisk lodo-
wych w roku. Hipoteza zerowa w teście Manna-Kendala zakłada, że w serii nie wy-
stępuje monotoniczny trend, wobec hipotezy alternatywnej, że trend istnieje, przy 
czym wskazany trend może być dodatni, ujemny lub nie-zerowy. Test bazuje na war-
tości tau Manna-Kendalla, która jest miarą monotonicznej zależności między zmien-
nymi losowymi i przyjmuje wartości od -1 do 1 włącznie, przy czym wartości ujemne 
wskazują ogólnie na trend malejący, a dodatnie na rosnący. Mimo mniejszej dokład-
ności niż metody parametryczne (np. Mirosław-Świątek i in. 2020), test nieparame-
tryczny Manna-Kednalla jest często stosowany przez hydrologów w analizie trendów 
w niestacjonarnych szeregach czasowych, gdyż nie wymaga założeń co do rozkładu 
prawdopodobieństwa serii (Esterby 1996, Clement i Thas 2008, Machiwal i in. 2012, 
Kisi i in. 2014, Zobrist i in. 2018, Wang i in. 2019, Liu i in. 2020). 

Współczynnik kierunkowy szeregu czasowego liczby zjawisk lodowych 
w roku określono ilościowo za pomocą nieparametrycznej procedury zaproponowanej 
przez Sena (1968). Ujemna wartość współczynnika Sena wskazuje na negatywny trend 
w zbiorach danych, a jego wartość bezwzględna na wielkość spadku, z kolei wartość 
dodatnia współczynnika wskazuje na trend wzrostowy w liczbie zjawisk lodowych. 
Współczynnik równy lub bliski 0 informuje o braku trendu w szeregach czasowych. 
Dodatkowo poziomy istotności dla tau Manna-Kendalla dostarczają informacji o wia-
rygodności uzyskanych wartości współczynnika kierunkowego Sena. 

 
4. WYNIKI 

 
Opisane powyżej analizy przeprowadzono dla prób o liczebności większej lub 

równej 30, ponieważ mniejsze zbiory danych nie gwarantują uzyskania statystycznie 
wiarygodnych wyników. Ponadto uważa się, że 30 lat obserwacji jest wystarczające, 
aby dostarczyć rzetelnych informacji o zmianach, które mogą być kontynuowane 
w przyszłości i które mogły zostać wywołane przez zmiany klimatyczne lub działal-
ność człowieka. Dlatego z analizy wyłączono następujące posterunki wodowskazowe: 
nr 18 Osjaków na rzece Warcie (29 obserwacji), nr 49 Sędzisław na rzece Bóbr 
(12 obs.), nr 63 Królewski Las na rzece Wiśle (24 obs.), nr 79 Sośnica (10 obs.) i nr 
80 Radymno (12 obs.) oba na Sanie, nr 88 Mielec na Wisłoce (28 obs.), nr 89 Koj-
sówka na Dunajcu (12 obs.) i nr 103 Sól na Sole (18 obs.). Wyniki obliczeń przedsta-
wiono w tablica 2. 

 
 
 



26  K. Kochanek, M. Grygoruk, D. Mirosław-Świątek 
 

Tablica 2  
Analiza statystyczna szeregów czasowych liczby zjawisk lodowych w roku. Z tabeli wyłączono  

stacje, na których obserwacje trwały krócej niż 30 lat 
Table 2 

Statistical analysis of the time series of annual number of the ice phenomena. The table does not  
contain stations with datasets shorter than 30 years 

 

Nr Rzeka Stacja Początek 
obserw. 

Koniec 
obserw. 

Test 
Pettitta 

U 

Rok 
zmiany 

Mann- 
Kendall  

Współcz. 
Sena 

[1/rok] 
1 Odra Koźle 1980 2019 177 1995 0,164 0,200 

2 Odra Ujście Nysy 
Kłodzkiej 1980 2019 251 1997 -0,344 -0,578 

3 Odra Brzeg 1980 2018 114 2013 -0,100 -0,118 
4 Odra Oława 1961 2018 410 1987 -0,292 -0,423 
5 Odra Trestno 1980 2019 158 2013 -0,174 -0,434 
6 Odra Brzeg Dolny 1980 2017 207 1997 -0,387 -0,667 
7 Odra Ścinawa 1980 2019 155 1987 -0,135 -0,219 
8 Odra Głogów 1980 2019 174 2013 -0,246 -0,516 
9 Odra Nowa Sól 1980 2019 196 1997 -0,280 -0,558 
10 Odra Cigacice 1980 2019 241 2006 -0,383 -0,818 
11 Odra Nietków 1980 2019 163 2012 -0,233 -0,536 
12 Odra Połęcko 1980 2019 136 1987 -0,159 -0,341 
13 Odra Słubice 1980 2014 119 1987 -0,155 -0,448 
14 Odra Gozdowice 1980 2014 104 1987 -0,092 -0,231 
15 Odra Bielinek 1980 2014 122 1987 -0,112 -0,353 
16 Warta Bobry 1981 2019 127 1995 0,075 0,133 
17 Warta Działoszyn 1981 2015 121 1997 -0,220 -0,438 
19 Warta Burzenin 1981 2017 180 1999 -0,300 -0,667 
20 Warta Sieradz 1981 2015 132 1997 -0,169 -0,538 
21 Warta Uniejów 1981 2014 205 1997 -0,445 -1,105 

22 Warta Poznań-Most 
Rocha 1981 2015 142 2010 -0,248 -0,567 

23 Warta Oborniki 1981 2014 90 1987 -0,023 -0,063 
24 Warta Wronki 1981 2014 105 1987 -0,101 -0,227 
25 Warta Skwierzyna 1981 2014 109 1987 -0,199 -0,769 

26 Warta Gorzów Wiel-
kopolski 1981 2014 112 1987 -0,186 -0,704 

27 Warta Kostrzyn nad 
Odrą 1981 2014 79 1987 -0,072 -0,250 

28 Myśla Dolsk 1981 2019 167 2004 -0,241 -0,385 
29 Czerna Żagań 1984 2017 149 2006 -0,276 -0,600 
30 Barycz Odolanów 1981 2019 176 2013 -0,289 -0,514 
31 Barycz Osetno 1981 2017 184 1997 -0,257 -0,821 
32 Kaczawa Świerzawa 1981 2017 145 1987 -0,270 -0,500 
33 Widawa Michalice 1951 2000 320 1970 -0,087 -0,095 
34 Widawa Krzyżanowice 1987 2018 144 1995 0,119 0,043 
35 Bystrzyca Jugowice 1981 2019 164 2001 0,157 0,000 
36 Bystrzyca Jarnołtów 1981 2019 169 2012 -0,202 -0,500 
37 Ślęza Białobrzezie 1981 2019 257 1997 -0,487 -1,364 
38 Bogacica Domaradz 1981 2016 170 2000 -0,331 -1,000 

39 Mała Pa-
new Krupski Młyn 1980 2019 120 2006 -0,085 -0,108 
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40 Mała Pa-
new 

Staniszcze 
Wielkie 1980 2017 99 2013 -0,097 -0,125 

41 Nysa 
Kłodzka Międzylesie 1980 2018 293 2006 -0,405 -1,667 

42 Nysa 
Kłodzka 

Bystrzyca 
Kłodzka 1980 2019 175 2006 -0,244 -0,833 

43 Nysa 
Kłodzka Kłodzko 1951 2008 416 2006 -0,229 -0,500 

44 Nysa 
Kłodzka Bardo 1980 2019 193 2011 -0,271 -0,910 

45 Nysa 
Kłodzka Skorogoszcz 1980 2018 221 1997 -0,352 -0,800 

46 Bóbr Bukówka 1981 2012 184 1988 -0,450 -1,633 
47 Bóbr Błażkowa 1981 2019 277 2006 -0,422 -1,063 

48 Bóbr Kamienna 
Góra 1981 2019 192 1987 -0,338 -1,286 

50 Bóbr Wojanów 1981 2018 216 2006 -0,292 -1,071 
51 Bóbr Jelenia Góra 1981 2018 93 2012 -0,034 0,000 
52 Wisła Wisła 1981 2019 181 1991 -0,250 -0,750 

53 Wisła Ustroń- 
Obłaziec 1981 2019 162 1990 -0,123 -0,333 

54 Wisła Skoczów 1981 2019 147 1987 -0,162 -0,542 
55 Wisła Karsy 1981 2019 60 2002 0,018 0,000 
56 Wisła Szczucin 1981 2017 84 2013 -0,065 -0,142 
57 Wisła Sandomierz 1972 2019 219 1987 -0,184 -0,345 
58 Wisła Zawichost 1972 2019 108 2013 -0,004 0,000 
59 Wisła Annopol 1951 2007 757 1987 -0,416 -0,950 
60 Wisła Puławy 1970 2003 98 1987 -0,098 -0,692 
61 Wisła Dęblin 1951 2007 703 1987 -0,323 -0,750 
62 Wisła Gusin 1976 2016 277 2006 -0,436 -0,897 

64 Pilica Sulejów- 
Kopalnia 1981 2019 270 2006 -0,445 -1,588 

65 Pilica Białobrzegi 1968 2019 347 1987 -0,284 -0,877 
66 Radomka Słowików 1961 2014 356 1987 -0,292 -0,613 
67 Wieprz Krasnystaw 1981 2017 236 2006 -0,338 -0,800 
68 Wieprz Trawniki 1976 2017 188 2006 -0,264 -0,800 
69 Wieprz Lubartów 1981 2018 140 2006 -0,202 -0,615 
70 Wieprz Kośmin 1981 2019 104 2013 -0,111 -0,400 
71 Kamienna Bzin 1981 2014 61 1995 0,015 0,000 
72 Kamienna Kunów 1981 2014 138 1999 -0,243 -0,458 
73 San Dwernik 1981 2019 127 2006 -0,168 -0,560 
74 San Zatwarnica 1981 2019 193 2006 -0,258 -0,773 
75 San Lesko 1981 2019 300 2006 -0,398 -1,000 
76 San Olchowce 1981 2019 324 2006 -0,442 -1,424 
77 San Dynów 1981 2019 235 2006 -0,363 -1,500 
78 San Przemyśl 1981 2019 161 2006 -0,182 -0,577 
81 San Leżachów 1981 2019 183 2013 -0,286 -1,061 
82 San Rzuchów 1981 2019 143 2006 -0,189 -0,586 
83 San Nisko 1981 2019 114 1997 -0,151 -0,500 
84 San Radomyśl 1981 2019 155 2006 -0,213 -0,556 
85 Strwiąż Krościenko 1981 2019 162 2006 -0,189 -0,657 
86 Wisłoka Żółków 1981 2019 230 1994 0,112 0,103 
87 Wisłoka Łabuzie 1981 2019 304 2006 -0,467 -1,520 
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90 Dunajec Nowy Targ 1981 2019 338 2006 -0,602 -2,786 

91 Dunajec Sromowce 
Wyżne 1981 2017 294 1992 -0,509 -2,404 

92 Dunajec Nowy Sącz 1981 2019 252 2006 -0,351 -1,478 
93 Dunajec Zgłobice 1981 2019 154 1987 -0,204 -0,371 
94 Dunajec Żabno 1981 2019 130 2006 -0,113 -0,333 
95 Szreniawa Biskupice 1981 2017 260 1997 -0,487 -1,345 
96 Raba Rabka 1985 2019 138 2006 -0,221 -0,815 
97 Raba Stróża 1981 2019 137 2006 -0,133 -0,400 
98 Raba Proszówki 1981 2017 256 2006 -0,442 -1,667 
99 Skawa Jordanów 1981 2019 232 2006 -0,353 -1,600 

100 Skawa Sucha Be-
skidzka 1981 2019 140 2013 -0,118 -0,543 

101 Skawa Zator 1981 2018 98 1987 0,013 0,000 
102 Przemsza Piwoń 1980 2018 194 1997 -0,258 -0,600 
104 Soła Żywiec 1980 2019 177 2006 -0,216 -0,655 
105 Soła Oświęcim 1981 2018 126 1987 -0,098 -0,083 

 
Tablica 2 wskazuje na dużą zmienność liczby zjawisk lodowych obserwowa-

nych corocznie w rzekach południowej Polski. Kursywą zaznaczono posterunki z wy-
nikami testu Pettitta charakteryzujące się poziomem istotności co najmniej  = 0,05. 
Oznacza to, że choć zmiana w zestawach danych została wykryta we wszystkich po-
sterunkach, test Pettitta tylko dla 33 stacji (z 97 analizowanych) daje możliwość od-
rzucenia hipotezy H0 w założonym przedziale ufności. Test ten wskazuje w którym 
okresie nastąpiła jedna zmiana, jednakże nie daje możliwości wykrycia wszystkich 
zmian (jeśli jest ich więcej niż jedna) i nie określa jak duże one są. Zatem ujednorod-
nienie ciągu wymagałoby większej ilości danych i dodatkowych analiz przekraczają-
cych zakres niniejszej pracy. Interesujące jest to, że niezależnie od wielkości i reżimu 
rzeki oraz lokalizacji posterunku, przesunięcie w szeregach czasowych było zwykle 
wykrywane w okresie zaczynającym się przed przełomem XX i XXI wieku i kończą-
cym się kilka lat po nim (1997-2006). Okres ten zbiega się z obserwowanym wzrostem 
temperatur w Polsce, ale także z ogromnym, szybkim wzrostem gospodarczym kraju, 
który wpłynął także na politykę gospodarki wodnej w zlewniach.  

Wyniki testu Manna-Kendalla dla przedziału istotności  = 0,05 zaznaczono 
w tablicy 2 pogrubioną czcionką (rekordy spełniające zarówno test Manna-Kendala, 
jak i Pettitta zaznaczono pogrubioną kursywą). Wszystkie wartości współczynnika 
τ Manna-Kendala, z wyjątkiem ośmiu (nr 1 Koźle na Odrze, nr 16 Bobry na Warcie, 
nr 34 Krzyżanowice na Widawie, nr 35 Jugowice na Bystrzycy, nr 55 Karsy na rzece 
Wiśle, nr 71 Bzin na rzece Kamiennej, nr 86 Żółków na rzece Wisłoce i nr 101 Zator 
na rzece Skawie), wskazują na zmniejszającą się liczbę zjawisk lodowych w kolejnych 
latach obserwacji. Spośród wszystkich 97 analizowanych szeregów czasowych, 49 
wykazuje monotoniczny (i ujemny) statystycznie istotny trend (P Manna-Kendala < 0,05) 
w liczbie dni ze zjawiskami lodowymi. 

Informacje o trendzie liczby zjawisk lodowych uzupełniają wartości współczyn-
nika kierunkowego Sena (tablica 2 i rys. 2). Wyrażają one medianę wzrostu lub spadku 
danej wartości w zbiorze danych w ciągu roku. Wyniki przedstawione w tablicy 2 i na 
mapie (rys. 2) wyraźnie pokazują, że ogólna liczba zjawisk lodowych w ostatnich la-
tach stopniowo, ale konsekwentnie maleje. Należy zauważyć, że spadek liczby zjawisk 
lodowych jest na ogół szybszy w zlewniach górskich (czerwone i żółte trójkąty na 
mapie) niż w środkowych i nizinnych częściach rzek (zielone trójkąty). 
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Rys. 2. Mapa istotnych statystycznie wartości estymatora Sena 
Fig. 2. Map of statistically significant values of the Sen’s slope 

    
5. PODSUMOWANIE 

 
Wstępna analiza danych dotyczących zjawisk lodowych w południowej Polsce 

wykazała duży wpływ zmian klimatycznych na zjawiska lodowe w umiarkowanej 
strefie klimatycznej. Zarówno zlewnia górska (szybsze warunki przepływu), jak i ni-
zinna niemal w równym stopniu narażone są miarę upływu czasu na coraz mniejszą 
liczbę dni z lodem. Gwałtowna zmiana stwierdzona na przełomie wieków może wy-
nikać nie tylko ze zmian klimatycznych, ale także z presji antropogenicznej będącej 
konsekwencją rozwoju gospodarczego Polski.  

Stopniowe zanikanie lodu w rzekach bez wątpienia zaburza prawidłowość cha-
rakterystycznego dla naszej strefy klimatycznej cyklu hydrologicznego pozbawiając 
zlewnie chwilowej akumulacji wody, ale także zmienia warunki rozwoju fauny i flory 
wodnej.  

Dane udostępniane w repozytoriach IMGW– PIB umożliwiają dalszą i głębszą 
analizę zjawisk lodowych w Polsce. 
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Abstract 
 

The study presents the spatial and temporal variability of ice cover occurence on Carpathian 
rivers over the past 120 years. The main objective of the analysis is to demonstrate the influence of 
climatic changes and the construction and functioning of dam reservoirs on the course of ice cover 
formation in the Carpathian tributaries of the Vistula River. The analysis was based on archival data on 
ice cover occurrence at selected ten gauge stations located on eight rivers of the Polish Carpathians: 
Wisła, Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Jasiołka, Wisłok and San. Air temperature data were obtained from 
University of East Anglia resources. The obtained data were subjected to statistical and spatial analysis. 
In order to separate the influence of climatic changes and the impact of dam reservoirs on ice formation 
in the study area, the course of ice cover occurrence was analyzed for both river sections within the 
range of reservoir influence and without their presence. The analysis showed that in the long-term dis-
tribution the formation of ice cover on chosen rivers is determined by the climatic factor expressed by 
the variability of air temperature in time and space. The construction and functioning of dam reservoirs 
is a factor that disturbs the relationship between river ice and climatic conditions by significantly short-
ening (from a dozen to several dozen days) the time of ice cover occurrence at sections below their 
locations. 

 
Key words: river ice, climate change, dam reservoir, Carpathian Mountains 
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1. WPROWADZENIE 
 
Pokrywa lodowa jest jednym z okresowych zjawisk lodowych występujących na 

dużej części rzek w strefach klimatów umiarkowanych oraz okołobiegunowych (Bel-
taos, Burrell 2013). Jest zjawiskiem charakterystycznym dla fazy zalegania pokrywy 
lodowej, która wraz z fazą formowania i fazą rozpadu stanowią pełny cykl zlodzenia 
rzek. Pokrywa lodowa, a szczególnie jej najbardziej rozwinięta forma, którą jest zlo-
dzenie całkowite rzeki, jest kulminacją cyklu zlodzenia i stanowi najbardziej stabilną 
formę zjawisk lodowych występujących na rzekach (Pawłowski i in. 2017). W naj-
prostszym podziale, pokrywę lodową można podzielić na pokrywę lodową całkowitą 
oraz zlodzenie brzegowe, jednak w praktyce często trudno jest te formy jednoznacznie 
rozróżnić (Clark 2003, Beltaos 2003).  

Okresowe występowanie pokrywy lodowej ma fundamentalny wpływ na prze-
bieg procesów fizycznych oraz biologicznych zachodzących w rzekach (Bergeron, En-
ders 2013). Ze względu na wysokie albedo lodu oraz śniegu, wpływa ono na ilość 
promieniowania docierającego do powierzchni wody, a co za tym idzie na ilość do-
starczanej energii i rozkład temperatury. Występowanie pokrywy lodowej wpływa 
również na kierunek, prędkość oraz sposób przepływu wody (Thellman i in. 2021). 
Poprzez zmniejszenie powierzchni przekroju lód może spowodować zwiększenie 
prędkości przepływu. Zmiana tych parametrów fizycznych ma swoje bezpośrednie 
skutki ekologiczne. Przykładowo, występowanie lodu może wpływać na typ i roz-
mieszczenie siedlisk poprzez ograniczenie możliwości migracji niektórych gatunków 
ryb, wynikające z fizycznego ograniczenia przestrzeni w obrębie koryta. Występowa-
nie pokrywy lodowej jest również istotne z punktu widzenia systemu klimatycznego. 
O znaczącej skali tego wpływu świadczy fakt, że lód rzeczny okresowo blokuje emisje 
gazów cieplarnianych z rzek do atmosfery na powierzchni 87 tys. km2 (Raymond 
i in. 2013).  

Głównym czynnikiem warunkującym występowanie pokrywy lodowej na rze-
kach jest temperatura wody. Na obszarze Polski, pokrywa lodowa zaczyna formować 
się zwykle na przełomie listopada i grudnia w związku z wypromieniowaniem ciepła 
z powierzchni wody do atmosfery i jej ochładzaniem do temperatury bliskiej 0°C (Ko-
lerski 2016). W przebiegu tego procesu najważniejszą rolę odgrywa temperatura po-
wietrza, która ma kluczowe znaczenie w wymianie strumieni ciepła pomiędzy po-
wierzchnią wody oraz atmosferą. Ze względu na relację pomiędzy formowaniem się 
pokrywy lodowej, temperaturą wody oraz temperaturą powietrza, istotną rolę w cza-
sowo-przestrzennym rozkładzie pokrywy lodowej mają obecnie obserwowane zmiany 
klimatu. Badania wykazują, że na znacznej części globu następuje skrócenie czasu 
trwania pokrywy lodowej na rzekach, późniejsze jej formowanie oraz wcześniejszy 
rozpad (Beltaos, Prowse 2009, Park i in. 2016, Yang i in. 2020, Newton i in. 2021). 
Obserwowany jest również spadkowy trend w średniej grubości pokrywy lodowej rzek 
(Shiklomanov, Lammers 2014; Vuglinsky, Valatin 2018). Badania oparte o zobrazo-
wania satelitarne oraz metody modelowe wykazały, że średni czas trwania pokrywy 
lodowej na dużych rzekach świata skraca się o około 6,1 dnia na każdy 1°C wzrostu 
średniej globalnej temperatury (Yang i in., 2020).  

Wpływ zmian klimatycznych na czasowy oraz przestrzenny rozkład pokrywy 
lodowej na rzekach jest obecnie stosunkowo dobrze poznany. Jednak zdecydowana 
większość badań skupia na dużych rzekach nizinnych. W literaturze brak jest badań 
analizujących relację pomiędzy zmiennością klimatu, a występowaniem pokrywy lo-
dowej na stosunkowo niewielkich rzekach górskich. Podjęcie takich badań wydaje się 
mieć istotne znaczenie ze względu na fakt, że o ile czynnik klimatyczny odgrywa 
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kluczową rolę w przebiegu procesów lodowych na rzekach dużych, to na małych rze-
kach istotną rolę mogą odgrywać również inne czynniki takie jak: występowanie za-
budowy hydrotechnicznej, zanieczyszczenia termiczne, morfologia koryta, objętość 
i prędkość przepływu oraz sposób zasilania wodami podziemnymi (Thellman i in. 
2021).  

Jednym z elementów środowiska geograficznego wpływającym na procesy for-
mowania się pokrywy lodowej na rzekach są zbiorniki zaporowe. Ze względu na wy-
stępowanie w ich obrębie stratyfikacji termicznej, powodują one ocieplenie wód wy-
pływających ze zbiornika w stosunku do wód do niego wpływających w okresie zimo-
wym. Skutkuje to zaburzeniem continuum termicznego rzeki (Wiejaczka 2011), 
co może przekładać się bezpośrednio na procesy formowania się pokrywy lodowej. 
Badania prowadzone dotychczasowo w tym zakresie wykazują, że budowa zbiornika 
skutkuje znacznym ograniczeniem występowania pokrywy lodowej poniżej zbiornika 
(Wiejaczka 2009, Takacs i in., 2013, Huokuna i in. 2017).  

Pomimo że polskie Karpaty zajmują jedynie 6% powierzchni kraju, mają duże 
znaczenie hydrologiczne. Są obszarem źródłowym Wisły i części jej prawobrzeżnych 
dopływów. Zasobność tego obszaru w wodę jest najwyższa w Polsce i waha się od 
8 dm3·s-1·km-2 w dolinach pogórskich aż do 50 dm3·s-1·km-2 w Tatrach (Soja 2002). 
Pomimo dużego znaczenia hydrologicznego tego obszaru, brakuje aktualnych badań 
nad czasowo-przestrzennym rozkładem występowania pokrywy lodowej na rzekach 
polskich Karpat. Ostatnie prace, w których w sposób kompleksowy scharakteryzo-
wano ten element środowiska przyrodniczego pochodzą z przełomu lat 50. i 60. 
XX wieku (Gołek 1957, Gołek 1964).  

Głównym celem opracowania jest przedstawienie czasowo-przestrzennej zmien-
ności występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich w latach 1900-2020, 
w świetle zachodzących zmian klimatu oraz budowy i funkcjonowania zbiorników za-
porowych.  

 
2. OBSZAR BADAŃ 

 
Wszystkie odcinki rzek, wybrane do badania zlokalizowane są w Zewnętrznych 

Karpat Zachodnich, w granicach Polski (rys. 2). Rzeki na tym obszarze charakteryzują 
się reżimem niwalno-pluwialnym lub pluwialno-niwalnym, w typologii reżimów od-
pływu rzek Dynowskiej (Dynowska 1997, Wrzesiński 2017). W związku z tym rzeki 
te cechują się występowaniem dużych wahań przepływu w skali roku. Rzeki karpackie 
odznaczają się dużymi spadkami wynoszącymi nawet ponad 100‰, co przekłada się 
na dużą szybkość oraz turbulentny przepływ wód (Ziemońska 1973). Charakterystycz-
nym elementem sieci rzecznej tego obszaru są zbiorniki zaporowe, których funkcjo-
nowanie powoduje przekształcenie naturalnych stosunków wodnych rzek, na których 
występują (Wiejaczka 2011). Klimat omawianego obszaru jest bardzo zróżnicowany, 
co wynika głównie z dużych deniwelacji terenu oraz zróżnicowanej morfologii (Cho-
waniec 2009). Zewnętrzne Karpaty Zachodnie znajdują się w obrębie pięciu pięter kli-
matycznych w podziale Hessa – od umiarkowanie zimnego do umiarkowanie ciepłego 
(Hess 1965). Najniższą średnią roczną temperaturą powietrza cechują się szczytowe 
partie Beskidu Żywieckiego (-2-0 °C) natomiast najwyższą pogórza (6-8 °C). Średnia 
roczna suma opadów waha się od 800 mm do 1400 mm. 
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Rys. 1. Lokalizacja analizowanych przekrojów wodowskazowych w obrębie polskich Karpat 
Fig. 1. Location of the analyzed water gauge cross-sections within the Polish Carpathians 

 
3. DANE I METODY BADAŃ 

 
W celu przedstawienia czasowo-przestrzennej zmienności występowania po-

krywy lodowej na obszarze polskich Karpat, opracowano serie pomiarowe z dziesięciu 
przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych na ośmiu rzekach, obejmujące lata 
1900-2020. Głównym kryterium wyboru przekrojów wodowskazowych była dostęp-
ność danych obserwacyjnych. Dane o występowaniu pokrywy lodowej w okresie 
1900-1960 opracowano na podstawie prac „Zlodzenie rzek polskich” oraz „Zjawiska 
lodowe na rzekach polskich” (Gołek 1957, Gołek 1964). Dane z lat 1960-1980 pozy-
skano z Roczników Hydrologicznych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorolo-
gicznej. Z okresu 1980-2020 wykorzystano dane z internetowych zasobów Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. W celu 
uzyskania jak największej ciągłości obserwacji w każdym przekroju wodowskazo-
wym luki w danych uzupełniono danymi z sąsiednich stacji. Dane dotyczące średniej 
temperatury powietrza dla poszczególnych miesięcy w latach 1900-2020 pozyskano 
z zasobów Jednostki Badań Klimatu, Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Dane te po-
chodzą z bazy danych CRUTS (Climatic Research Unit gridded Time Series), utwo-
rzonej na podstawie pomiarów ze stacji klimatologicznych, interpolowanych na siatkę 
o rozdzielczości 0,5° długości i szerokości geograficznej (Harris i in., 2020). Wybór 
tych danych wynikał z faktu, że były one już wykorzystane z powodzeniem w bada-
niach zjawisk lodowych (Hewitt i in. 2018, Verma, Gosh 2019) oraz są dostępne dla 
całego okresu 1900-2020. Dane dotyczące lokalizacji zbiorników zaporowych pozy-
skano z ortofotomapy dostępnej na stronie Geoportal 2. W celu przedstawienia prze-
strzennego rozkładu występowania zjawisk lodowych na rzekach wykonano mapy 
przedstawiające średnią liczbę dni w roku z pokrywą lodową dla trzydziestoleci oraz 
procentowy udział dni z pokrywą lodową całkowitą oraz zlodzeniem brzegowym 
w ogólnej liczbie dni z pokrywą lodową dla trzydziestoleci. Do analizy szeregów cza-
sowych, przebiegu rocznych sum dni, w których występowała pokrywa lodowa wy-
korzystano nieparametryczny test Manna-Kendalla. Test ten polega na wykryciu 
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trendu poprzez analizę znaków różnicy pomiędzy kolejnymi wartościami. Statystyka 
(S) wykorzystywana w teście obliczana jest z zależności:  

 
 

=  ( − ) 
 
(1) 

 
gdzie:  
 

( ) =  
+1  > 0
0  = 0

−1  < 0
 

 

 
(2) 

{x1, x2, …, xn} – zbiór danych w postaci szeregu czasowego.  
 

W celu obliczenia zależności pomiędzy ciągiem danych, a odpowiadającym im 
krokiem czasowym oblicza się współczynnik korelacji rangowej τ Kandalla ze wzoru:  

 
 =  ( − 1)/2

 

 

 
(3) 

 
Niskie wartości współczynnika  (z przedziału od -1 do 1) oznaczają występo-

wanie trendu malejącego, wysokie trendu rosnącego, natomiast wartości bliskie zeru 
świadczą o braku trendu. Za zmianę istotną statystycznie przyjęto zmianę na poziomie 
ufności 95% (α < 0,05). W celu określenia związku pomiędzy przebiegiem tempera-
tury powietrza i występowaniem pokrywy lodowej na rzekach karpackich, wykonano 
wykresy zależności (rozrzutu) średniej temperatury stycznia i liczby dni z pokrywą 
lodową w tym miesiącu dla każdej stacji, oraz obliczono współczynniki korelacji li-
niowej Pearsona. Wybór stycznia jako miesiąca analizy wynikał z dwóch czynników. 
Po pierwsze konieczne było wykluczenie okresów, w których następowało formowa-
nie oraz rozpad pokrywy lodowej. Włączenie pozostałych miesięcy zimowych do ana-
lizy skutkowałoby uwzględnieniem w korelacji długich okresów, w których tempera-
tura powietrza wynosi powyżej 0°C i zjawiska lodowe nie występują, co znacznie 
wpływało by na wyniki. Po drugie ograniczenie analizy korelacji do stycznia ułatwiło 
późniejszą interpretację wyników w świetle występowania zbiorników zaporowych, 
gdyż w tym okresie można mieć pewność, co do wykształcenia się w ich obrębie stra-
tyfikacji termicznej.  

Na podstawie opracowanych danych podjęto próbę określenia wpływu zmian 
klimatycznych oraz występowania zbiorników zaporowych na czasową oraz prze-
strzenną zmienność występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich, która po-
legała na porównaniu uzyskanych wyników z przekrojów będących pod wpływem 
zbiorników z przekrojami, w których takiego wpływu nie ma.  

 
3. ANALIZA WYNIKÓW 

 
Przestrzenny rozkład pokrywy lodowej na rzekach Karpat charakteryzuje ten-

dencja wzrostowa liczby dni występowania tego zjawiska z zachodu na wschód. 
W trzydziestoleciach 1901-1930, 1931-1960 oraz 1961-1990 najniższą średnią liczbą 
dni w roku z pokrywą lodową charakteryzowały się przekroje w zachodniej oraz cen-
tralnej części badanego obszaru, zlokalizowane na Wiśle, Sole, Skawie i Rabie  
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– od 20 do 46 dni. Odcinki rzek reprezentowane przez przekroje we wschodniej oraz 
południowej części polskich Karpat (Dunajec, Jasiołka, Wisłok i San) były w tym 
okresie zlodzone znacznie częściej. Średnia liczba dni, w których występowała po-
krywa lodowa wahała się tam od 30 do 67 dni (rys. 2). Nieco odmiennie sytuacja 
kształtowała się w trzydziestoleciu 1991-2020. Najniższą średnią liczbą dni w roku 
z pokrywą lodową w tym okresie charakteryzowały się odcinki rzek reprezentowane 
przez przekroje położone poniżej dużych zbiorników zaporowych – przekroje w Lesku 
(7 dni), Sromowcach Wyżnych (12 dni) i Wadowicach (16 dni), natomiast najwyższą 
położone w północnej oraz zachodniej części badanego obszaru – Suchej Beskidzkiej 
(37 dni) oraz Żywcu (39 dni). W większości analizowanych przekrojów wyraźnie za-
znaczyło się częstsze występowanie pokrywy brzegowej w stosunku do zlodzenia cał-
kowitego (rys. 3).  

W okresie 1901-1930 procentowy udział zlodzenia brzegowego w sumie dni 
z występowaniem pokrywy lodowej był najmniejszy spośród wszystkich analizowa-
nych okresów i wahał się od 8,1% do 83,3%. W tym okresie, na niektórych stacjach 
(głównie w zachodniej części badanego obszaru), częściej występowała pokrywa cał-
kowita. W późniejszych okresach zauważalny jest stopniowy spadek udziału pokrywy 
lodowej całkowitej i wzrost częstości występowania zlodzenia brzegowego. 

Najrzadziej pokrywa lodowa całkowita w stosunku do zlodzenia brzegowego 
występowała w okresie 1991-2020. W tym okresie udział pokrywy lodowej całkowitej 
w sumie dni z pokrywą lodową w analizowanych przekrojach wynosił średnio 11%. 
Najniższy jej udział notowano w przekrojach w Lesku (0,5 %), Rzeszowie (2,1%) oraz 
Wadowicach (1,9%). W przekroju zlokalizowanym w Sromowych Wyżnych w tym 
okresie pokrywa lodowa całkowita nie występowała.  

Na ośmiu spośród dziesięciu przekrojów wodowskazowych wykryto istotne sta-
tystycznie trendy w przebiegu rocznych sum dni z pokrywą lodową. Przedstawione 
w tabeli 1 wyniki testu Manna-Kendalla wykazują, że w siedmiu przekrojach był to 
trend malejący (Rzeszów, Dynów, Lesko, Jasło, Sromowce, Stróża oraz Wadowice), 
a na jednym rosnący (Żywiec). W przekrojach w Skoczowie oraz Suchej Beskidzkiej 
trend nie jest istotny statystycznie. 

Największymi trendami spadkowymi w średniej rocznej sumie dni z pokrywą 
lodową charakteryzowały się odcinki rzek reprezentowane przez wodowskazy zloka-
lizowane w Lesku, Dynowie oraz Rzeszowie (rys. 4). Świadczą o tym stosunkowo 
niskie wartości τ Kendalla (< -0,3). We wszystkich analizowanych przekrojach można 
wyróżnić wspólne podokresy, w których pokrywa lodowa występowała rzadziej lub 
częściej w stosunku do średniej. Dużą liczbą dni w roku z pokrywą lodową charakte-
ryzowały się okresy 1900-1910 oraz 1960-1970. Natomiast okresami o stosunkowo 
niewielkiej liczbie dni w roku z pokrywą lodową są lata 1910-1920, 1990-2000 oraz 
2007-2020 (rys. 4).  

We wszystkich badanych przekrojach występowała wysoka oraz bardzo wysoka 
ujemna korelacja (Stanisz 1998) pomiędzy średnią temperaturą powietrza w styczniu, 
a liczbą dni z pokrywą lodową, mierzona za pomocą współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Najsilniejszy związek pomiędzy tymi elementami środowiska występował 
w przekrojach wodowskazowych w Skoczowie (-0,74) i Stróży (-0,72). W Rzeszowie, 
Jaśle, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i Żywcu współczynnik korelacji wahał się po-
między -0,60 a -0,68. Najniższe (<0,6) wartości korelacji występowały na posterun-
kach zlokalizowanych w Lesku (-0,54), Czorsztynie (-0,55) i Dynowie (-0,59). Na pro-
ces formowania się pokrywy lodowej na analizowanych odcinkach rzek miały wpływ 
również inne czynniki. Świadczą o tym wykresy rozrzutu (rys. 5).  
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Rys. 3. Przestrzenny rozkład występowania pokrywy lodowej, a) procentowy udział poszczególnych 
typów pokrywy lodowej (zlodzenie brzegowe i pokrywa całkowita) z trzydziestoleci, b) średnia liczba 

dni w roku z pokrywą lodową z trzydziestoleci 
Fig. 3. Spatial distribution of ice cover occurrence, a) percentage of each ice cover type (riverbank ice 
and total ice cover) from thirty-year peroids, b) average number of days per year with ice cover from 

thirty-year peroids 
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Rys. 4. Przebieg rocznych sum dni z pokrywą lodową dla poszczególnych przekrojów  

wodowskazowych 
Fig. 4. Sum of days with ice cover for water gauge cross-sections 
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Rys. 5. Rozrzut średniej temperatury powietrza w styczniu i liczby dni z pokrywą lodową dla  

poszczególnych posterunków wodowskazowych 
Fig. 5. Mean air temperature in January and number of days with ice cover for gauge cross-sections 
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Tablica 1 
Wyniki testu Manna-Kendalla 

Table 1 
Mann-Kendall test results 
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τ Kendalla -0,092 0,166 0,012 -0,130 -0,134 -0,205 -0,298 -0,447 -0,321 -0,301 

Statystyka 
Testu S -463 919 67 -825 -825 -1263 -1408 -2475 -1842 -1527 

p-wartość 0,175 0,012 0,855 0,043 0,038 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Poziom  
istotności α 0,05 0,05 0,05 0,05    0,05 0,05     0,05     0,05 0,05 0,05 

 

We wszystkich analizowanych przekrojach występowały miesiące, które cha-
rakteryzowały się taką samą średnią temperaturą powietrza, natomiast skrajnie różniły 
się liczbą dni z pokrywą lodową. Szczególnie widoczne było to w przekrojach zloka-
lizowanych poniżej zbiorników zaporowych. Przykładowo w przekroju w Sromow-
cach Wyżnych występowały miesiące w których średnia temperatura powietrza wy-
nosiła ponad -5 °C i pokrywa lodowa występowała przez cały miesiąc, jak również 
takie w których średnia temperatura powietrza wynosiła mniej niż -9 °C a pokrywa 
lodowa nie była obserwowana. Podobnie sytuacja kształtowała się w przekroju zloka-
lizowanym w Lesku. W przekroju tym wystąpiły miesiące w których średnia tempe-
ratura powietrza wynosiła około -2,5 °C, a pokrywa lodowa utrzymywała się przez 
cały miesiąc oraz takie, w których średnia temperatura powietrza wynosiła mniej niż -
6 °C a pokrywa lodowa się nie wytworzyła. Podobne cechy obserwowano w przekro-
jach nieznajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiorników, jednak występują one 
tam zdecydowanie rzadziej. 

 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Głównym czynnikiem warunkującym czasowo-przestrzenny rozkład występo-
wania pokrywy lodowej na wszystkich badanych przekrojach jest zmienność tempe-
ratury powietrza. Świadczą o tym wysokie ujemne wartości współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona pomiędzy temperaturą powietrza, a liczbą dni z pokrywą lodową na 
wszystkich przekrojach wodowskazowych. O kluczowym znaczeniu tego czynnika 
świadczy również, obserwowany spadek liczby dni z pokrywą lodową w latach 90. 
XX wieku i w XXI wieku oraz spadek udziału pokrywy lodowej całkowitej względem 
zlodzenia brzegowego w większości przekrojów wodowskazowych. Trend ten noto-
wany jest powszechnie w polskiej oraz światowej literaturze przedmiotu na większości 
rzek na których występuje pokrywa lodowa (Stonevicius i in. 2008, Shiklomanov i in. 
2014, Park i in. 2015, Nowak i in. 2019). Trend dodatni w przekroju w Żywcu wynika 
z występowania stosunkowo niewielkiej liczby dni z pokrywą lodową w okresie 1900-
1915, ponieważ dla okresu 1915-2020 trend istotny statystycznie nie występuje.  
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Drugim czynnikiem wpływającym istotnie na dynamikę liczby dni z pokrywą 
lodową była budowa zbiorników zaporowych. Na analizowanym obszarze ich wpływ 
widoczny był w przekrojach zlokalizowanych w Sromowcach Wyżnych poniżej ze-
społu zbiorników Czorsztyn-Sromowce oraz w Lesku poniżej zespołu zbiorników So-
lina-Myczkowce. W tych przekrojach zaznaczył się zdecydowany spadek częstości 
występowania pokrywy lodowej w okresie po uruchomieniu zbiornika w stosunku do 
okresu wcześniejszego. W przekroju wodowskazowym w Lesku średnia liczba dni 
w roku z pokrywą lodową w dwudziestoleciu 1948-1968 (przed budową zbiornika) 
wynosiła 62 dni natomiast w dwudziestoleciu 1969-1989 (po wybudowaniu zbiornika) 
9,1 dni. Podobnie sytuacja kształtowała się w przekroju Sromowce Wyżne. W  dwu-
dziestoleciu przed uruchomieniem zbiornika Czorsztyńskiego (lata 1976-1996) śred-
nia liczba dni z pokrywą lodową w roku wynosiła 55,4 dni natomiast w dwudziestole-
ciu 1997-2017 8,7 dni. Uzyskane wyniki pokrywają się z wynikami badań dotyczą-
cych wpływu zbiorników zaporowych na reżim termiczny rzek na obszarze Karpat. 
Wiejaczka i in., (2015) wykazali, że system zbiorników Czorsztyn-Sromowce na Du-
najcu w okresie zimowym, ociepla wody z niego wypływające w stosunku do dopły-
wających o od 0,2 °C do 2,6 °C, a zasięg ten sięga nawet kilkudziesięciu kilometrów. 
Termikę oraz charakterystyki zjawisk lodowych badano również dla zespołu zbiorni-
ków Rożnów-Czchów. Cyberska (1972, 1975) zauważa, że odcinek Dunajca poniżej 
zespołu zbiorników Rożnów-Czchów charakteryzuje się mniejszym natężeniem zja-
wisk lodowych oraz obserwuje się więcej zim bez pokrywy lodowej. Ponadto stwier-
dzono, że na odcinku będącym pod wpływem zbiornika pojawienie się pokrywy lodo-
wej wymaga utrzymywania się zdecydowanie niższych temperatur powietrza. Wpływ 
zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach notowany 
jest również na innych rzekach w obrębie Karpat. Wykazano, że budowa zbiornika 
zaporowego Klimkówka poskutkowała skróceniem czasu trwania pokrywy lodowej 
na rzece Ropie nawet o kilkanaście dni (Wiejaczka 2009). O wpływie zbiorników za-
porowych na relację pomiędzy temperaturą powietrza oraz formowaniem się pokrywy 
lodowej świadczy fakt, że w przekrojach poniżej zbiorników (Lesko i Sromowce Wy-
żne), uzyskano najniższe wartości korelacji liniowej Pearsona pomiędzy tymi parame-
trami (rys. 5). W przekrojach tych zaznacza się również stosunkowo częste występo-
wanie miesięcy zimowych bez pokrywy lodowej, pomimo niskich średnich miesięcz-
nych temperatur powietrza.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że na obszarze polskich 
Karpat dochodzi do dynamicznych przemian w występowaniu pokrywy lodowej rzek. 
Następuje skrócenie liczby dni z pokrywą lodową w większości analizowanych prze-
krojów wodowskazowych. Obserwowane jest również zmniejszanie się udziału po-
krywy lodowej całkowitej i wzrost udziału zlodzenia brzegowego w całości zlodzenia 
rzek. Przemiany te wynikają ze zmian klimatycznych, o czym świadczy fakt, że ob-
serwowane są one w większości analizowanych przekrojów. Na presję wynikającą ze 
zmian klimatycznych nakłada się wpływ funkcjonowania zbiorników zaporowych, 
który nasila zachodzące zmiany na odcinkach rzek poniżej ich lokalizacji poprzez za-
burzenie relację pomiędzy temperaturą powietrza i występowaniem pokrywy lodowej. 
W świetle tego konieczne wydaje się prowadzenie dalszych badań nad zasięgiem 
i wielkością oddziaływania zbiorników zaporowych oraz zmian klimatycznych na po-
krywę lodową rzek, w oparciu o większą liczbę różnego typu danych, w tym telede-
tekcyjnych.  
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Niniejsze badania przeprowadzono w ramach grantu Narodowego Centrum Na-
uki Preludium Bis 2 2020/39/O/ST10/00652 pt. „Wpływ zmian klimatu oraz budowy 
zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach karpackich”. 
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WPŁYW PRZESTRZENNEJ STRUKTURY 
MAKROFITÓW NA OBRAZOWANIE BATYMETRII 

JEZIORA RYNNOWEGO  
 
 

INFLUENCE OF THE SPATIAL STRUCTURE OF MACROPHYTES ON 
THE IMAGING OF GUTTER LAKE BATHYMETRY  

Abstract 
 

 In the management and protection of lakes, it is important to determine the extent and spatial 
structure of buffer zones in the bottom of the lake and to imaging them using a digital model.Remote 
measurement methods have errors.We assumed that the element limiting the interpretation of the images 
is the vegetation inhabiting the bottom of the lake and its shape.In this study, we looked for confirmation 
of this thesis. A pilot study was carrying out during the growing season (vegetation) on a gutter lake 
using the LSS-1 Structure Scan side sonar cooperating with the Lowrance HDS-7 ComboGPS set with 
an 83/200 kHZ converter. Our research  were showed that the large drops of the slope zone have 
a greater influence on the depth measurements than the vegetation. In the examined case, submerged 
vegetation covers 33% of the bottom of the lake, of which 18% is located in the zone covered by meas-
urements of side sonar. In order to obtain greater accuracy of bathymetric measurements, points classi-
fied as macrophytes should be filtered out. The problems remains the automation of the verification 
process, taking into account the diversity of the vegetation structure (range, compactness, height). 

Key words: bathymetry, lake shorezone, hydrophytes coverage, side scan sonar, lake sensitivity 

 

1. WSTĘP 
 

Ukształtowanie misy jeziornej ma wpływ na odporność jeziora na zmiany kli-
matu i antropopresję (Nowicka i in. 2017). W ochronie jezior coraz większą wagę 
przykłada się do stref brzegowych. Mogą one odgrywać istotną rolę buforową 
w ochronie przed negatywnym wpływem antropopresji (Zalewski, Wagner-Lotkow-
ska (red.)  2002, Ostendorp i in. 2004, Nowicka, Nadolna 2012a, Siligardi i in. 2014). 
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Znaczenie tego obszaru doceniono w ocenie hydromorfologicznej stanu ekologicz-
nego jezior (Directive 2000/60/EC, Soszka, Kutyła 2015). Stąd, coraz większego zna-
czenia nabiera odwzorowanie batymetrii stref  brzegowych. Niestety, tworzenie obra-
zów płytkich części misy jeziornej jest ograniczone, co wynika między innymi z nie-
wystarczającej dokładności stosowanego sprzętu. Dodatkowo, zadanie to utrudnia 
charakter dna litoralu jeziora. Tworzą go 2 składowe: żywa - biotyczna i nieożywiona 
- abiotyczna (Szmeja 2006). Porastająca dno roślinność zasiedla je nierównomiernie 
a jej struktura jest mniej lub bardziej zwarta (Kajak 2001).To znacząco utrudnia po-
miar głębokości jeziora, niezależnie od zastosowanej metody (Chormański i in. 2021). 
 Obiecujące rezultaty można osiągnąć stosując sonar boczny LSS-1 Structure 
Scan współpracujący w zestawie Lowranca HDS-7 ComboGPS z przetwornikiem 
83/200kHZ. Pozwala on na rejestrowanie głębokości od 0,46 m. Co więcej umożliwia 
nie tylko zobrazowanie ukształtowania dna na ekranie urządzenia, ale również wystę-
pujące na nim przeszkody i strukturę makrofitów zanurzonych pod wodą (Nowicka, 
Nadolna 2012b). Pojawiają się jednak pytania: W jakim stopniu zróżnicowanie zasie-
dlenia misy jeziornej roślinnością generuje błędy w odczytach głębokości? Czy algo-
rytmy obliczeniowe stosowane w dedykowanym do urządzenia programie dostatecz-
nie odfiltrowują punkty zaklasyfikowane jako makrofity? 
 W artykule przedstawiono wpływ roślinności i ukształtowania misy jeziornej na 
wyniki pomiarów głębokości. W tym celu zrealizowano następujące zadania: 
 ocenę zasięgu zwartej roślinności podwodnej w jeziorze pilotażowym, 
 określenie błędów przy wyznaczaniu głębokości, 
 obliczenie korelacji pomiędzy błędami odczytu a średnią wysokością zanurzonej 

roślinności zwartej i luźnej i charakterystykami morfologicznymi dna (spadek, 
głębokość). 

 Prace analityczne przeprowadzono w oparciu o badania pilotażowe na Jeziorze 
Białym, w pełni okresu wegetacyjnego. 
 

2. MATERIAŁY I METODY 
 

2.1. Obszar badań 
 

Do badań pilotażowych wybrano Jezioro Białe znajdujące się na Pojezierzu Go-
stynińsko-Włocławskim w Pradolinie Wisły (rys.1). 

 
 

Rys.1. Położenie terenu badań na tle granic Polski 
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Fig.1. Location of the research area on the background of the Polish borders 
Misa jeziorna została uformowana podczas zlodowacenia północnobałtyckiego. 

Jest to niewielka rynna o stromych stokach osiągających w skrajnych przypadkach 
spadek do 53o. Jej budowa morfologiczna jest zróżnicowana z trzema wyróżniającymi 
się częściami, (1) płytką zachodnią oddzieloną progiem z wąską wyspą, (2) środkową 
o wąskiej strefie litoralu i stromych stokach osiągającą maksymalną głębokość 31,3 m, 
(3) szeroką płytką (do 2 m) strefę litoralu we wschodniej części rynny (rys. 2). 
 Powierzchnia całego jeziora osiąga 148,09 ha, długość 2,99 km, zaś maksymalna 
szerokość 0,7 km. Średnia głębokość jeziora wynosi 10,1 m. Jest to jezioro okresowo 
bezodpływowe. Przy wysokich stanach wody uaktywnia się odpływ do rzeki Skrwa 
Lewa. Zlewnia jeziora ma powierzchnię 27 km2. W większości jest zagospodarowana 
rolniczo a wokół jeziora obserwuje się silną presję turystyczną. Nadal jednak, Jezioro 
Białe ma dobry stan ekologiczny (GIOŚ 2016). 

 

 
Rys. 2. Ukształtowanie rynny Jeziora Białego 

Fig. 2. The shape of the Białe Lake gutter 
 

2.2.  Pomiary pilotażowe 
 

Badania przeprowadzono w pełni rozwoju wegetacyjnego w sierpniu 2019 roku 
przy minimalnym falowaniu. Pomiary batymetryczne wykonywano w siatce profili 
poprzecznych i podłużnych. Odległość między węzłami siatki wahała się od 50 do 
130 m. Łącznie zbadano 52 profile (39 poprzecznych 13 podłużnych).  

Wykorzystany do badań zestaw Lowranca HDS-7 ComboGPS z sonarem bocz-
nym LSS-1 Structure Scan posiada 16 kanałową antenę GPS o wysokiej czułości. Po-
zwala na śledzenie dróg przejazdu (powyżej 10 po 12 tys. pkt. na ścieżkę). W pamięci 
echosondy można przechowywać do 5000 „Waypointów”. Sonar boczny LSS-1 za-
pewnia obrazowanie dna w trybie SideScan i DownScan Imaging. Optymalne obrazo-
wanie jest w zakresie prędkości 3-16 km·h-1.  

Pomiary wykonywano z łodzi Texas 360 o długości 3,6 m, szerokości 1,6 m 
wysokości 0,7 m i głębokości zanurzenia 0,60 m. Sonar i echosonda mocowane były 
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na wysięgnikach po lewej stronie burty. Podczas pomiarów łódź poruszała się z pręd-
kością ok. 3,6 km·h-1. Trasę przejazdu śledzono na kolorowym (16-bit) wyświetlaczu 
(6.4” 163mm)Full VGA SolarMAX™ PLUS TFT o rozdzielczości 480 x 640 (H x W). 
 

2.3.  Wyznaczanie zasięgu roślinności  
 
 Do interpretacji zapisu wykorzystano oprogramowanie podstawowe SonarVie-
wer (v. 2.1.2) ze standardową detekcją dna. Program pozwala prześledzić na ekranie 
komputera obrazy uzyskane z obu czujników. Zapis obrazu dna przedstawiony jest 
w funkcji czasu przemieszczania się łodzi, przy czym, na podglądzie można odczytać 
współrzędne, oraz głębokość wybranego punktu. Dało to możliwość eksperckiego roz-
poznawania struktury makrofitów (roślinność wynurzona/zanurzona, zwarta, luźna 
i pojedyncza) i określenia ich wysokości (z dokładnością do 1cm). Przy analizie ob-
razu wybrano układ horyzontalny (Structure downscan) (rys. 3).  
 

 
 

Rys. 3. Struktura roślinności zobrazowanej w programie SonarViewer (ver.2.1.2) 
ZZ - roślinność zanurzona zwarta, ZL -roślinność zanurzona luźna, ZP-roślinność zanurzona pojedyncza 

Fig. 3.The structure of vegetation illustrated in the SonarViewer program (ver. 2.1.2). 
ZZ - submerged vegetation compact, ZL - vegetation submerged loose, ZP - single submerged vegetation 

  
 Zastosowane oprogramowanie pozwala dodatkowo na przetworzenie danych za-
pisanych w formacie Sonar Log Files (*.SL2) do formatu Comma Delimited Text Files 
(*.csv), co dało możliwość edycji danych w programie kalkulacyjnym MS Excel, oraz 
w programie ArcGIS (v. 10.8.1). Umożliwiło to przestrzenną ocenę zasięgu zasiedle-
nia roślinnością dna jeziora. 

 
2.4. Analiza błędów pomiaru 

 
 W ocenie błędu pomiaru głębokości dna echosondą brano pod uwagę wpływ 
trzech czynników:  
 średniego spadku misy jeziora w stopniach, 
 średniej głębokości dna w strefie występowania roślinności,  
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 średniej odległości linii zasięgu sonaru od strony brzegu jeziora. 
 Ocenę błędów odczytów sonaru przeprowadzono w dwojaki sposób. W pierw-

szym przypadku zastosowano metodę ekspercką. Polega ona na obliczeniu różnicy 
w odczycie głębokości dna według algorytmu obliczeniowego, dedykowanego pro-
gramu Sonar Viewer v.2.1.2, a wizualną oceną obrazów wyświetlanych w tym progra-
mie. 

Ta pracochłonna metoda wymagała interpretacji na ekranie wszystkich zapisa-
nych przekrojów pomiarowych i zaznaczania punktów charakterystycznych, takich jak 
zmiana zasięgu roślinności zanurzonej, zmiana jej wysokości oraz zmiany spadku dna. 
Dla każdego punktu odczytywano z wykresu wysokość roślin i głębokość dna. Dane 
te wprowadzano do arkuszy kalkulacyjnych Excela w odniesieniu do układu współ-
rzędnych. 

W drugiej metodzie wykorzystano wysoką częstotliwość pomiaru głębokości, 
dzięki której sonar boczny wykonywał od kilku do stu sondowań dla określonej kom-
binacji współrzędnych (rozdzielczość ok. 1 m). Liczba odczytów zależała od prędko-
ści przemieszczenia się łodzi, zwalniającej przy pomiarach głębokości dna zakrytego 
pokrywą roślinną. W analizie błędów pomiaru przyjęto założenie, że powtarzające się 
informacje dla każdej pary współrzędnych można zredukować i zastąpić charaktery-
stykami głębokości: średnią, amplitudą i odchyleniem standardowym. Ta ostatnia cha-
rakterystyka była miarą błędów pomiaru wziętą do dalszych analiz statystycznych. 
Dane te połączono z uzyskanymi w metodzie eksperckiej. 

Kolejne kroki postępowania przetwarzania danych obejmują: 
 przetwarzanie (filtrowanie i maskowanie) oryginalnych obrazów sonaru oraz wy-

znaczanie uśrednionych charakterystyk rozkładu prawdopodobieństwa pozyska-
nych z wiązki sondowań charakteryzujących unikatową pozycję geograficzną, 

 interpolację rekordów z charakterystykami roślinności opracowanymi metodą eks-
percką; 

 tworzenie przekrojów misy jeziora dla pojedynczego przekroju pomiarowego, 
 połączenie odfiltrowanego pliku bazowego, pliku z interpolowanymi charaktery-

stykami roślinności opracowanymi metodą ekspercką i przekrojem misy jeziora, 
 analiza graficzna podstawowych charakterystyk przekroju misy jeziora, 
 rozszerzona graficzna analiza poszerzonych charakterystyk przekroju misy jezior-

nejo charakterystyki roślinności pozyskane z analizy eksperckiej, 
 wyznaczanie średnich charakterystyk przekroju misy jeziora, tj.: średniej wysoko-

ści roślin w m, średniego spadku misy wyrażonej w o, średniej głębokości w m, 
średniej odległości od brzegu w m, średniej różnicy maksymalnej i minimalnej 
głębokości w m, średniego odchylenia standardowego odczytu głębokości  
w m i średniej różnicy odczytu wysokości roślin w m pozyskanych automatycznie 
(przez program JS) i metodą ekspercką, 

 analizę wielkości błędów pomiaru w funkcji charakterystyk roślinności i ukształ-
towania dna jeziora. 

 W celu automatyzacji przetwarzania danych został opracowany program JS.exe. 
Został on napisany w języku programowania C/C++ Builder v.4.1. Program ten pozy-
skuje dane wejściowe uzyskane bezpośrednio z programu SonarViewer 2.1.2 w po-
staci plików z danymi w formacie Excela *.csv. i tym samym organizuje prace hydro-
loga analityka w przestrzeni, którą wyznaczają ściśle określone katalogi i podkatalogi. 
Do badania korelacji wykorzystano program Statistica 6.0. 
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3. WYNIKI BADAŃ 
 
 Przeprowadzone badania pilotażowe pozwoliły na penetrację 120 ha powierzchni 
jeziora, z tego 20 ha stanowi strefa z gęstą i luźną roślinnością zanurzoną (rys. 4). Śred-
nia wysokość roślinności wynosi 89 cm przy odchyleniu standardowym 0,5 m (tablica 
1). W skrajnych przypadkach maksymalna wysokość dochodzi do 4 m. W przestrzen-
nym rozkładzie roślinności, można zaobserwować zróżnicowanie struktury zasiedlenia. 
Zanurzona roślinność zwarta i luźna została zarejestrowana w strefie przybrzeżnej i sto-
kach o małym nachyleniu (zachodnia i wschodnia część jeziora), oraz na płyciźnie do-
okoła wyspy. Największą powierzchnię zajmuje na płyciznach wschodniego krańca 
rynny. Rzeźba dna i dobre warunki optyczne sprzyjają tu występowaniu podwodnych 
łąk roślinności zwartej do głębokości przekraczającej 6 m. W pozostałych częściach 
jeziora zasięg roślinności zwartej nie przekracza 5,5 m, a nawet w niektórych przekro-
jach pomiarowych 4,5 m. W przypadku stromych stoków basenu centralnego (stoki 
północne i południowe), zaobserwowano, że roślinność występuje w niewielkich sku-
piskach. Pomiędzy 6 a 7 m głębokości roślinność zanurzona pojawia się pojedynczo. 
Brak roślinności praktycznie pokrywa się z hydroizobatą wyznaczającą 10 m głębo-
kości, wyznacza to jednocześnie granicę docierania światła słonecznego. 

Tablica 1 
Charakterystyka parametrów morfologicznych misy jeziornej w strefie występowania roślinności 

Table 1 
Characteristics of the morphological parameters of the bottom of the lake in the vegetation zone 

 
 
 

 

 

 

 
Rys. 4. Strefa zarastania zwartą i luźną roślinnością zanurzoną w zasięgu pomiarów sonarem 
Fig. 4. The overgrow thing zone with compact and loose submerged vegetation within sonar  

measurement range 

Charakterystyka 
statystyczna 

Średnia  
wysokość roślin  

[m] 

Średni  
spadek  

[⁰] 

Średnia  
głębokość  

[m] 
Średnia  
arytmetyczna 0,89  8,71 4,25 

Odchylenie 
standardowe 0,50  5,46 1,61 
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 Badania wpływu roślinności zanurzonej na odczyty głębokości dna wg algoryt-
mów obliczeniowych programu Sonar Viewer v.2.1.2 wykazały, że wyniki tych po-
miarów są zaniżone w stosunku do ocenianych przez eksperta (rys. 5). Średnie różnice 
w odczytach wynoszą 0,23 m, przy odchyleniu standardowym 0,21 m. W skrajnych 
przypadkach osiągają powyżej 1 m (rys. 6A i B). Z kolei, w częściach misy jeziornej 
pozbawionych roślinności nie było różnicy odczytów (rys. 6). 

 

 
  

Rys. 5. Różnice w odczycie głębokości pod wpływem roślinności 
Fig. 5. Differences in depth reading due to vegetation 

 
 

Analiza błędów metodą statystyczną wykazała, że różnice odczytów głębokości 
obliczone dla każdej pary współrzędnych, wahają się od 0 do 0,6 m,  przy średnim 
odchyleniu standardowym 0,05 m. Jak wynika z analizy przekrojów porzecznych misy 
(rys. 6a i 6b) wartości te są bliskie 0 w obrębie płaskiego niezarośniętego dna i wzra-
stają w strefie stoków i występowania roślinności.  

Badania wpływu roślinności zanurzonej oraz charakterystyk morfologicznych 
misy jeziornej na wyniki pomiarów głębokości są istotne statystycznie. Korelacje ob-
liczone między charakterystykami przy poziomie istotności 5% nie wykazały dominu-
jącego wpływu roślinności (rys.7 i 8 oraz tablica 2). 
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Rys.7. Wykres macierzowy połówkowy wpływu wybranych parametrów w strefie zarastania na błędy 

pomiaru (ocena ekspercka) 
Fig. 7. Half-matrix chart of the influence of selected parameters in the overgrowthing zone on the 

measurement errors (expert assessment) 
 

 
Rys. 8. Wykres macierzowy wpływu wybranych parametrów w strefie zarastania na błędy pomiaru 

(ocena statystyczna). 
Fig. 8. Differentiation of measurement errors in the cross-section of the bottom of the lake  

(statistical and expert assessment). 
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Tablica 2 
Macierz korelacyjna wpływu wybranych parametrów w strefie zarastania na błędy pomiaru (ocena 

statystyczna) 
Table 2 

Correlation matrix of the influence of selected parameters in the overgrowthing zone on measurement 
errors (statistical assessment) 

 

 
Średnia  

wysokość  
roślin [m] 

Średni  
spadek 

[O] 

Średnia  
głębokość 

[m] 

Odchylenie 
standardowe 

[m] 

Średnia  
różnica 

 odczytu [m] 

Średnia wysokość 
roślin [m]  0,231 0,059 0,244 0,024 

Średni  
spadek [O] 0,231  0,140 0,636 -0,020 

Średnia  
głębokość [m] 0,059 0,140  -0,029 0,616 

Odchylenie  
standardowe [m] 0,244 0,636 -0,029  -0,151 

Średnia różnica  
odczytu [m] 0,024 -0,020 0,616 -0,151  

 
4. PODSUMOWANIE  

 
 Przeprowadzone pomiary pilotażowe nie objęły całego jeziora. Przyczyną nie 
zobrazowania dna 15% powierzchni jeziora są nie tylko ograniczone możliwości reje-
stracji głębokości w strefie poniżej 0,5 m, ale także występowania zarośniętych pły-
cizn. Największe utrudnienia pojawiają się w strefie szuwaru wysokiego i roślinności 
o liściach pływających. Odczyty głębokości są wówczas zaburzone i nieraz trudne do 
interpretacji. Ponadto, roślinność utrudnia pracę silnika łodzi. Wkręcająca się w śrubę 
roślinność ogranicza penetrację łodzi w kierunku brzegu. Innym problemem jest za-
nurzenie jednostki pływającej (w przeprowadzonych badaniach  do 60 cm głębokości). 
W związku z tym proponujemy korzystać z pontonu pomiarowego o utwardzonym 
dnie. Innym czynnikiem zaburzającym pomiary jest falowanie. Podczas przeprowa-
dzonych badań udało się uniknąć tego czynnika. Jednak w praktyce pomiarowej trudno 
jest całkowicie uniknąć tego zjawiska. Wybranie okresów bezwietrznych jest bardzo 
trudne, szczególnie przy napiętym harmonogramie pomiarowym. Podsumowując, na-
leży podkreślić ze echosondy nie są uniwersalnymi urządzeniami, a pomiary powinny 
być wzbogacane danymi z innych zdalnych urządzeń (Chormański i in. 2021). 
 Przeprowadzone badania udowodniły istotny wpływ roślinności na wyniki po-
miarów głębokości dna. Średnie różnice odczytów (metoda ekspercka) rzędu 20 cm, 
nie mają większego znaczenia przy opisie batymetrii w głębokich strefach jeziora. Jed-
nak już w strefach przybrzeżnych, gdzie głębokości znacząco spadają zaczyna to być 
ważnym elementem ograniczający rozpoznanie ukształtowania dna.  
 W celu uzyskania większej dokładności pomiarów batymetrycznych, należy od-
filtrować punkty zaklasyfikowane jako makrofity. Problemem pozostaje automatyza-
cja procesu weryfikacji, uwzględniająca zróżnicowanie struktury roślinności (zasięg, 
zwartość, wysokość). Próby znalezienia jednoznacznych zależności statystycznych nie 
dała oczekiwanych rezultatów. Wynika to z faktu, że na błędy odczytów wywołane 
zasiedleniem roślinnością misy jeziornej nakłada się wpływ spadku dna i głębokości 
jeziora. Ponadto, w dalszych etapach prac powinien zostać uwzględniony wpływ roz-
woju roślinności podczas trwania okresu wegetacyjnego. 
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WPŁYW ZMIAN POKRYCIA  
I UŻYTKOWANIA TERENU NA KRAJOBRAZOWY 

POTENCJAŁ HYDRYCZNY ZLEWNI I TRENDY 
PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH  

 
 

INFLUENCE OF LAND USE AND LAND COVER  
ON LANDSCAPE HYDRIC POTENTIAL  

AND TRENDS OF FLOWS  
 

Abstract 
 

The aim of the study was to analyze the relationship between LHP changes and river flow trends 
in catchments. The analyzes were carried out in catchments located in the Upper Vistula Basin. The 
studies included: an analysis of land cover changes based on Corine Land Cover in the period 1990-
2018; changes in LHP values in the analysed period; analysis trend of minimum NQ, average SQ, and 
maximum annual WQ flows using the Mann-Kendal test for 33 rivers in the Upper Vistula Basin. There 
was a positive tendency in increasing afforested areas in the context of LHP value, as well as a negative 
tendency in increasing build-up areas. In the analysed period, LHP was decreased in 21 catchments and 
increased in 12 catchments. In general, LHP decreased in the catchments located on the left side of the 
Vistula basin, where agriculture, developing industry and urban areas are observed. The relationship 
between changes in LHP and the direction of trends in main flows was detected. Decreasing LHP shows 
that catchments are losing their retention capacity. The greatest changes in the flow trend were observed 
mainly in the catchments located in the Upper Dunajec and the Upper Raba Basins.  

 
Key words: main flows, water storage, LULC, LUCC, Mann-Kendall test 
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1. WSTĘP 
 

Pokrycie i użytkowanie terenów Land Use and Land Cover (LULC) jest 
determinowane przez wiele czynników takich jak klimat, geologia, czy funkcjono-
wanie organizmów. Obecnie działalność człowieka jest głównym czynnikiem 
wpływającym na zmiany pokrycia i użytkowania obszarów. W ujęciu globalnym 
LUCC są dominującym czynnikiem wpływającym na stan ekosystemów i krajobrazu 
(DeFries i in. 2004, Wang i in. 2021) oraz reżim hydrologiczny (Viola i in. 2014). 
Szczególnie widoczne są zmiany sposobu użytkowania terenów w zlewniach 
zurbanizowanych. W efekcie tych zmian, straty opadu na infiltrację ulegają 
zmniejszeniu i w konsekwencji do cieków odpływa zwiększona objętość wody, 
zwiększając tym samym zagrożenie podtopieniami czy powodziami błyskawicznymi. 
Z kolei przekształcenie użytków leśnych w rolne wpływa negatywnie na strukturę 
gleby i jej wartości odżywcze. Wynikiem tego są zmiany w intercepcji, infiltracji, 
ewapotranspiracji i zasilania wód gruntowych (Kibbi i in. 2021). Użytkowanie 
i pokrycie wpływa także na wielkość ładunków biogenów odpływających ze zlewni 
(Bogdał i in. 2019; Muwamba i in. 2020).  

Krajobrazowy Potencjał Hydryczny (Landscape Hydric Potential – LHP) zlewni 
(Lepeška 2013) jest parametrem wrażliwym na zmiany związanym z wielkością 
retencji wodnej w zlewni. Wskaźnik ten określa zdolność obszaru do spowalniania 
i zatrzymywania odpływu oraz do infiltracji opadów do gruntu. Przyjmuje on wartości 
bezwymiarowe w zakresie od -10,1 (ekstremalnie złe warunki do retencji) do 20,1 
(doskonałe warunki do retencji). Wraz ze wzrostem antroporesji wartości tego 
wskaźnika ulegają obniżeniu. Jest to stosunkowo nowa metoda stanowiąca narzędzie 
do wspomagania zarządzania zasobami wodnymi. Obliczenia LHP opierają się na 
integracji danych przestrzennych w środowisku GIS (Lepeška 2010). Koncepcja LHP 
została zweryfikowana w kilku zlewniach na terenie Słowacji (Lepeška 2013, 
Majlingová i in. 2012, Petrovič i in. 2017, Šatalová 2016, Šatalová i Kenderessy 2017, 
Stranovský 2013). Metoda LHP była również stosowana w Polsce (Lepeška i in. 
2017). Wojkowski i inni (2019) wykazali, że sezonowość maksymalnych rocznych 
przepływów w zlewniach położonych w Karpatach Zachodnich można wyjaśnić 
zmianami LHP. Wałęga i in. (2020) wykorzystali LHP jako jeden z parametrów 
w równaniu empirycznym do obliczania mediany rocznego maksymalnego przepływu 
w zlewniach dorzecza górnej Wisły. Do tej pory jednak nie prowadzono badań 
wpływu LUCC na wartości LHP oraz w konsekwencji wpływu tych zmian na trendy 
przepływów charakterystycznych. Celem pracy było zbadanie związku między 
zmianami LHP a trendami przepływów rzek w zlewniach. W oparciu o problem 
główny określono następujące cele szczegółowe: (1) analiza LUCC w zlewniach 
położonych w dorzeczu górnej Wisły w latach 1990–2018, (2) analiza zmian wartości 
LHP w odniesieniu do LUCC oraz (3) powiązanie LULC i zmian LHP z trendami 
przepływów charakterystycznych. 

 
2. METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Obszar badań 

 
Analizy wpływu zmian użytkowania zlewni na wartości LHP i trendy 

przepływów charakterystycznych wykonano dla 33 zlewni zlokalizowanych 
w dorzeczu górnej Wisły (rys. 1). Podstawowe charakterystyki fizjograficzne zlewni 
podano w tablicy 1. 
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Rys. 1. Lokalizacja badanych zlewni na tle dorzecza górnej Wisły 

Fig.1. Location of the analysed catchments in the Upper Vistula Basin 
 

Tablica 1 
Wartości wybranych parametrów fizjograficznych badanych zlewni 

Table 1 
Values of selected physiographic characteristics of the research basin located  

in the Upper Vistula Basin 
 

Kod 
zlewni Rzeka - wodowskaz 

A L Ψ I D Ni 
[km2] [km] [‰] [‰] [km·km-2] [%] 

C1 Bobrza - Słowik 311.6 40.2 46.1 3.6 1.1 52 
C2 Czarna - Raków 221.2 22.1 15.6 1.9 0.9 46 
C3 Koprzywianka - Koprzywnica 518.6 70.3 13.4 3.5 1.1 64 
C4 Mierzawa - Michałów 555.6 64.7 7.8 1.7 0.6 55 
C5 Biała Przemsza - Niwka 865.0 70.4 8.9 1.5 0.9 39 
C6 Rudawa - Balice 294.1 30.0 16.4 6.0 1.2 62 
C7 Prądnik - Kraków 193.1 35.9 93.6 5.8 0.4 40 
C8 Szreniawa - Biskupice 702.9 91.4 10.8 2.2 0.8 66 
C9 Uszwica - Borzęcin 268.5 55.3 20.9 6.0 1.8 79 

C10 Wapienica - Podkępie 52.7 18.5 110.2 34.6 1.8 83 
C11 Wisła-Wisła 53.4 12.1 101.0 54.0 2.0 78 
C12 Bystra - Kamesznica 49.2 10.3 103.2 47.9 2.1 84 
C13 Żabniczanka - Żabnica 23.4 4.6 156.1 123.1 2.0 72 
C14 Wieprzówka - Rudze 151.8 29.4 54.0 22.3 2.1 78 
C15 Stryszawka - Sucha 140.5 15.8 50.0 33.0 2.6 78 
C16 Skawica - Skawica Dolna 143.8 19.5 103.6 27.4 2.6 79 
C17 Krzczonówka - Krzczonów 92.9 17.8 53.5 18.0 1.9 75 
C18 Lubieńka - Lubień 48.1 4.7 74.1 31.3 2.2 80 
C19 Skawa - Jordanów 123.7 36.8 37.2 7.5 2.4 77 
C20 Raba - Rabka 102.1 12.0 43.0 9.0 2.6 71 
C21 Mszanka - Mszana Dolna 174.0 18.7 64.2 18.4 2.3 81 
C22 Dunajec - Nowy Targ 685.1 50.5 62.1 17.6 2.1 82 
C23 Białka - Łysa Polana 78.0 19.9 158.9 67.5 1.3 48 
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C24 Ochotnica - Tylmanowa 109.0 22.8 84.5 37.9 2.1 79 
C25 Grajcarek - Szczawnica 84.1 15.6 84.0 32.9 2.2 78 
C26 Kamienica - Nowy Sącz 237.7 34.5 54.6 17.1 1.9 82 
C27 Biała - Grybów 212.2 31.7 38.8 14.2 1.8 85 
C28 Stobnica - Godowa 335.8 47.8 17.1 3.8 2.2 79 
C29 Wisłok - Puławy 143.6 27.8 40.0 16.6 1.8 87 
C30 Osława - Szczawne 307.0 38.9 34.2 10.3 2.3 86 
C31 Czarny - Polana 113.8 21.9 44.3 15.9 1.7 87 
C32 Wetlina - Kalnica 131.2 17.7 62.2 27.4 2.2 89 
C33 San - Zatwarnica 535.4 83.8 35.4 5.3 1.9 67 

 
A - powierzchnia zlewni, L - długość głównego cieku, Ψ - średni spadek zlewni, I - spadek rzeki,  
D - gęstość sieci rzecznej, Ni - wskaźnik nieprzepuszczalności gleby  
 

2.2. Wyznaczenie wartości LHP 
 

Metodologia wyznaczania LHP została szczegółowo opisana przez Lepeškę 
(2010), Lepeškę i in. (2017), Wałęgę i in. (2020) oraz Wojkowskiego i in. (2019). Na 
potrzeby analiz do obliczeń LHP wykorzystano następujące atrybuty środowiskowe:  
 charakterystykę hydrogeologiczną (H) określoną w oparciu o przewodność 

podłoża na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50000, 
 typy gleb (St) i teksturę gleb (Ss), które oszacowano na podstawie mapy glebowo- 

rolniczej w skali 1:5000, 
 klimatyczny bilans wodny (KBW), w którym ewapotranspirację potencjalną 

(ETP) oszacowano na podstawie wzoru Turca (Turc, 1961) oraz danych 
meteorologicznych (opady, temperatura) z lat 1990-2018; dane te pozyskano 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, 

 nachylenie terenu (Si) bazuje na numerycznym modelu terenu (DEM) o rozdziel-
czości 25 m,  

 pokrycie i użytkowanie terenu (z wyłączeniem lasów) (N), które zidentyfikowano 
za pomocą danych zawartych w bazie CORINE Land Cover w latach 1990, 2000, 
2006, 2012 i 2018, 

 kondycja lasów (F), która została oceniona na podstawie raportów o stanie lasów 
Polski w latach 1990, 2000, 2006, 2012 i 2018. 

 Rozkład przestrzenny LHP jest wynikiem algebry map jako sumą wszystkich 
wyżej wymienionych wagowanych atrybutów środowiskowych i jest obliczana 
zgodnie z równaniem (1):  
 
 LHP = 1,5H + 2,5St + 3Ss + 4KBW + 3Si + 3,5F + 2N   (1) 
 
gdzie:  

H – atrybut charakterystyki hydrogeologicznej zlewni,  
St – atrybut typu gleby,  
Ss – atrybut tekstury gleby,  
KBW – atrybut klimatycznego bilansu wodnego,  
Si – atrybut nachylenia zboczy,  
F – atrybut kondycji lasów,  
N – atrybut związany z LULC (z wyłączeniem lasów). 
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Atrybuty środowiskowe zintegrowano w oprogramowaniu GIS i poddano 
analizom przestrzennym. Przetwarzanie danych i analizy przestrzenne wykonano za 
pomocą oprogramowania ArcGIS (wersja 10.4.1). 
 

2.3. Zmiany pokrycia terenu 
 

Przy ocenie LUCC stosuje się metody jakościowe i ilościowe. Obie metody 
mogą być wykorzystane do określenia zróżnicowania pokrycia terenu pomiędzy 
badanymi latami. Dane CORINE Land Cover przedstawiają najdłuższą jednorodną 
serię danych o pokryciu terenu ze spójnym systemem oznaczania klas. W pracy dane 
CORINE Land Cover wykorzystano do identyfikacji i analizy zmian LULC na 
badanym obszarze w latach 1990, 2000, 2006, 2012 i 2018. Obliczenia oraz analizy 
jakościowe i ilościowe LUCC wykonano w oprogramowaniu open source SAGA GIS 
(wersja 8.0.1). W tym celu wykorzystano zaimplementowane w SAGA GIS narzędzia 
„Change Detection” i „Confusion Matrix” (Conrad i in. 2015) do mapowania 
zidentyfikowanych zmian i przekształceń poszczególnych klas LULC. 

 
2.4. Trendy przepływów charakterystycznych 

 
Analiza trendu dotyczyła następujących charakterystyk przepływów: NQ, SQ 

i WQ dla wielolecia 1990-2018. Dane w postaci przepływów średnich dobowych, 
które były podstawą do obliczenia wymienionych charakterystyk przepywów 
pozykano z Instytutu Meteorologii i Gospodrki Wodnej Państwowego Instytutu 
Badawczego (www.danepubliczne.imgw.pl) Analizę przeprowadzono za pomocą 
zmodyfikowanego testu Manna–Kendalla (MK). Hipoteza zerowa (H0) testu zakłada 
brak monotonicznego trendu danych, podczas gdy hipoteza alternatywna (HA) 
stwierdza, że taki trend istnieje. Obliczenia przeprowadzono na poziomie istotności 
α = 0,05. Statystyka testu Manna-Kendalla jest obliczana z równań (Młyński i in. 
2019): 
  

= ( − )
 

  

− =
1  − > 0 
0 − = 0 

−1  − < 0 

 

gdzie: 
n – liczba elementów w serii czasowej. 
   
Znormalizowana statystyka Z została obliczona wg równania (4): 

  

=
− ( )

( ) /

 

 
gdzie:  

Var(S) – wariancja obliczana równaniem (5): 
 

(3) 

(2) 

(4) 
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( ) =
1

18
· · ( − 1) · (2 · + 5)  

 
Głównym założeniem testu MK jest brak autokorelacji poszczególnych 

elementów szeregu czasowego. W przypadku analizy przepływów autokorelacja jest 
możliwa, co z kolei prowadzi do niedoszacowania Var(S). W związku z tym 
uwzględniono poprawkę wariancji, obliczoną tylko dla elementów serii czasowej 
o istotnej częściowej autokorelacji za pomocą równania:  

 
( )∗ = ( ) · ∗

 

gdzie: 

∗
  

 

∗ = 1 +
2

( − 1)( − 2)
· ( − )( − − 1)( − − 2)

 

gdzie: 
k – wartość poprawki, 
ρk – wartość kolejnego istotnego współczynnika autokorelacji.  

 
 

3. WYNIKI I DYSKUSJA 
 

3.1.  Zmiany w pokryciu i użytkowaniu zlewni 
 

Na analizowanym obszarze dominującym typem użytkowania są użytki rolne, 
zajmujące 47% powierzchni wszystkich badanych zlewni. Drugim typem użytkowania 
są lasy, które stanowią 44%. Obszary z zabudową rozproszoną i zwartą stanowią 
prawie 8%, a tereny podmokłe i obszary pod wodą zajmują tylko 1% całkowitej 
powierzchni badanych zlewni (tablica 2). Największe zmiany w użytkowaniu zlewni 
dotyczą przekształceń na obszary zabudowane (111-142). W badanym okresie 1990-
2018 te klasy pokrycia terenu powiększyły się o 32544 ha (4,03%). Pomimo, że 
wspomniane zmiany zachodzą nieregularne w badanych zlewniach to jednak 
obserwowany trend może wpływać negatywnie na stosunki wodne w tym obszarze. 

W tablicy 2 przedstawiono LUCC obserwowane w latach 1990-2018 
w badanych zlewniach. Zaobserwowano cztery wzorce zmian: 1) brak zmian LULC, 
2) monotoniczny trend rosnący danej klasy LULC, 3) monotoniczny trend malejący 
danej klasy LULC oraz 4) skokowe zmiany LULC. W pierwszym przypadku brak było 
istotnych zmian LULC – sytuacja obserwowana dla lotnisk (124) i rzek (511). Ponadto 
nastąpiły niewielkie zmiany powierzchni zabudowy zwartej miejskiej (111). 
W przypadku drugiego wzorca nastąpił w latach 1990-2018 wzrost w przypadku 10 
klas LULC. Należały do nich: zabudowa miejska rozproszona (112), tereny 
przemysłowe lub handlowe (121), obiekty sportowe i rekreacyjne (142), drzewa 
owocowe i plantacje krzewów (222), las liściasty (311), las mieszany (313), 
przejściowy obszar leśny (324), zbiorniki wodne (512), torfowiska (412) oraz plaże, 
wydmy, piaski (331). Generalnie, zwiększenie udziału obszarów leśnych jest 
pozytywną tendencją w kontekście wartości LHP, podczas gdy wzrost obszarów 

(5) 

(6) 

(7) 

– efektywna liczba obserwacji obliczana ze wzoru: 
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miejskich i przemysłowych wpływa na obniżenie LHP. Można dostrzec pozytywną 
tendencję do powiększania się zbiorowisk leśnych, które mają kluczowe znaczenie dla 
poprawy LHP. Zwiększenie lesistości zlewni wpływa na zmniejszenie odpływu (Viola 
i in. 2014) ze zlewni. Z drugiej strony wzrost udziału obszarów miejskich z rozproszo-
ną zabudową może wpływać na zmniejszenie wielkości infiltracji i w konsekwencji 
na mniejszą wielkość retencji wodnej (Lepeška i in. 2020).  

 
Tablica 2 

Procentowy udział klas użytkowania terenu wg CORINE Land Cover classes w badanych zlewniach 
dorzecza górnej Wisły w okresie 1990–2018 

Table 2 
The area (in %) of the CORINE Land Cover classes in the Upper Vistula Basin  

in the period 1990-2018 
 

Klasy użytkowania CORINE 
Land Cover 

Kod 
użytku 

Lata 

1990 2000 2006 2012 2018 
1 Ciągła zabudowa miejska 111 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 
2  Nieciągła zabudowa miejska fabric 112 3.17 4.13 5.89 6.53 6.54 
3 Tereny przemysłowe lub handlowe 121 0.45 0.46 0.49 0.51 0.53 
4 Drogi i koleje  122 0.15 0.13 0.14 0.14 0.18 
5 Lotniska 124 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
6 Wyrobiska kopalniane 131 0.40 0.37 0.25 0.45 0.43 
7 Składowska odpadów 132 0.06 0.06 0.05 0.01 0.01 
8 Place budowy 133 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 
9 Miejskie obszary zieleni 141 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 

10 Obszary sportowe i rekreacyjne 142 0.07 0.07 0.08 0.13 0.14 
11 Tereny rolnicze nienawadniane 211 30.50 30.60 31.67 28.05 27.97 
12 Drzewa owocowe 222 0.05 0.15 0.18 0.21 0.20 
13 Patwiska 231 7.35 8.10 6.50 9.23 9.22 
14 Grunty orne 242 9.11 7.39 4.97 4.75 4.75 
15 Tereny rolnicze  243 5.64 4.90 4.46 4.55 4.53 
16 Las lisciasty 311 9.25 9.41 9.57 9.91 9.94 
17 Las iglasty 312 17.82 17.88 18.33 18.04 17.79 
18 Las mieszany 313 12.16 12.65 13.11 13.25 13.34 
19 Łąki 321 1.48 0.96 0.87 0.81 0.81 
20 wrzosowiska 322 0.42 0.43 0.44 0.39 0.39 
21 Przejściowy obszar leśny 324 0.94 1.45 2.12 2.17 2.31 
22 Wyspy, odsypiska, plaże 331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 
23 Skały 332 0.42 0.36 0.37 0.32 0.32 
24 obszary słabo p Obszary słabo porośnięte 

ością porośnięterośroślinnością 
333 0.23 0.18 0.18 0.21 0.12 

26 Bagna 411 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 
27 Torfowiska 412 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 
28 Rzeki 511 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
29 Zbiornik wodne 512 0.09 0.10 0.12 0.12 0.12 

 
Zmniejszanie się udziału klas LULC w latach 1990–2018 występuje dla: 132 – 

składowisk odpadów, 211 – gruntów ornych niebędących pod wpływem urządzeń 
nawadniających, 242 – złożonych systemów upraw, 243 – terenów rolniczych 
z naturalną roślinnością, 321 – łąk, 332 – skał, 333 – obszarów słabo porośniętych 
roślinnością i 411 – bagien. Najważniejsze zmiany dotyczyły klasy 211 (spadek 



66  J. Wojkowski, A. Wałęga, D. Młyński, A. Radecki-Pawlik, T. Lepeška 
 

 

z 30,5% w 1990 do 27,97% w 2018), 242 (spadek z 9,11% w 1990 r. do 4,75% 
w 2018 r.) oraz 243 (spadek z 5,64% w 1990 r. do 4,53 % w 2018 r.). Ostatni wzorzec 
zmian klas LULC charakteryzuje się skokowymi zmianami. Jest to obserwowane 
w przypadku następujących klas: 131 – miejsca wydobycia kopalin, 122 – sieci 
drogowe i kolejowe oraz tereny towarzyszące, 133 – place budowy, 141 – zielone 
tereny miejskie, 231 – pastwiska, 312 – las iglasty , i 322 – wrzosowiska. W najwięk-
szym stopniu zmiany zachodzą w przypadku pastwisk 231 (udział 7,35% w 1990 r. 
i 9,22% w 2018 r.) oraz lasów iglastych 312 (udział 17,82% w 1990 r. i 17,79% 
w 2018 r.). Największy wzrost udziału klas LULC jest obserwowany w przypadku  
211 – gruntów ornych niebędących pod wpływem urządzeń nawadniających i 112 
– rozproszonej zabudowy miejskiej. 
 

3.2. Zmiany wartości LHP w badanym okresie 
 

W tablicy 3 przedstawiono zmiany średnich wartości LHP w analizowanych 
zlewniach. Wielkości LHP w 2018 roku wahały się od 5,85 dla Skawy do 20,15 dla 
Wisły. Zlewnie o niskich wartościach LHP mają ograniczoną zdolność do 
zatrzymywania wody, co spowodowane jest niewielką przepuszczalnością gleby, 
większymi nachyleniami zboczy i zwiększonym udziałem powierzchni uszczelnio-
nych. W latach 1990–2018 wartości LHP zmniejszyły się w 21 zlewniach, a wzrosły 
w 12. Największy spadek wartości LHP zaobserwowano w zlewni Wapienicy (22,3%) 
oraz w zlewni Skawy (15,3%). W obu zlewniach zmniejszenie LHP nastąpiło 
z powodu przekształceń użytkowania zlewni z typowego dla obszarów o większych 
zdolnościach retencyjnych na tereny bardziej uszczelnione jak obszary o zabudowie 
zwartej lub przemysłowe i handlowe. W pozostałych zlewniach, w których 
zaobserwowano spadek wartości LHP, zmiany były niewielkie i nie wpływały istotnie 
na zmiany zdolności retencyjnych zlewni. Ponadto w tablicy 3 pokazano nieznaczny 
wzrost LHP w kilku zlewniach. Wszystkie zmiany spowodowane były przekształce-
niem obszarów zabudowanych na użytkowanie bardziej sprzyjające infiltracji wody, 
jak obszary rolnicze, leśne i półnaturalne. Na nieznaczny wzrost wartości LHP 
wpłynęło również położenie analizowanych zlewni, zwłaszcza zlewni zlokalizowa-
nych w prawobrzeżnym dorzeczu Wisły, gdzie dominujące środowiska naturalne (np. 
lasy) znajdują się w obrębie parków narodowych i innych obszarów prawnie 
chronionych. Generalnie LHP zmniejszył się w zlewniach położonych w lewobrze-
żnym dorzeczu Wisły, gdzie występują korzystniejsze warunki dla rolnictwa, 
rozwijającego się przemysłu i obszarów miejskich. Negatywny wpływ na LHP jest 
obserwowany na prawie 620 km2 gruntów (7,7% całkowitej powierzchni 
analizowanych zlewni) i był powiązany z wylesieniem, wzrostem zabudowy 
i przekształceniem naturalnych użytków zielonych lub pastwisk na grunty orne. 
Wzrost wartości LHP wystąpił na 783,5 km2 powierzchni (9,7% powierzchni 
badanych zlewni). Zmiany te powiązano z zalesianiem.  
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Tablica 3 
Zmiany wartości LHP w zlewniach dorzecza górnej Wisły w latach 1990–2018 

Table 3 
Changes in landscape hydric potential (LHP) in the Upper Vistula Basin during the period 1990-2018  

 

Kod 
zlewni Rzeka - przekrój 

Krajowy Potencjał Hydryczny (LHP) Δ LHP 
1990-
2018 1990 2000 2006 2012 2018 

C10 Wapienica - Podkępie 13.34 13.17 10.52 10.36 10.36 -2.98  
C19 Skawa - Jordanów 6.91 6.72 5.83 5.88 5.85 -1.07  
C17 Krzczonówka - Krzczonów 7.73 7.70 6.56 6.93 6.92 -0.81  
C7 Prądnik - Ojców 7.37 7.20 6.77 6.61 6.59 -0.78  
C6 Rudawa - Balice 6.93 6.56 6.34 6.21 6.20 -0.73  

C22 Dunajec - Nowy Targ 10.33 10.30 8.54 9.56 9.69 -0.64  
C14 Wieprzówka - Rudze 8.17 8.11 7.57 7.54 7.54 -0.62  
C1 Bobrza - Słowik 11.40 10.96 10.93 10.79 10.79 -0.61  
C8 Szreniawa - Biskupice 7.08 6.69 6.40 6.50 6.50 -0.58  
C4 Mierzawa - Michałów 10.70 10.35 10.24 10.38 10.32 -0.38  
C9 Uszwica - Borzęcin 6.48 6.32 6.09 6.13 6.11 -0.37  

C28 Stobnica - Godowa 8.19 8.13 7.82 7.89 7.85 -0.34  
C18 Lubieńka - Lubień 6.78 6.78 6.08 6.58 6.54 -0.25  
C20 Raba - Rabka 8.02 7.95 6.94 7.84 7.85 -0.17  
C33 San - Zatwarnica 13.50 13.42 13.30 13.34 13.35 -0.15  
C3 Koprzywianka - 

Koprzywnica 
9.22 9.16 9.09 9.09 9.08 -0.14  

C24 Ochotnica - Tylmanowa 8.45 8.12 8.21 8.34 8.34 -0.12  
C21 Mszanka - Mszana Dolna 6.91 6.56 6.37 6.80 6.82 -0.10  
C32 Wetlina - Kalnica 13.40 13.39 13.32 13.32 13.34 -0.06  
C2 Czarna - Raków 13.53 13.53 13.59 13.49 13.47 -0.06  
C5 Biała Przemsza - Niwka 9.70 9.80 10.08 9.75 9.68 -0.03  

C16 Skawica - Skawica Dolna 8.77 8.75 8.34 8.82 8.82 0.05  
C29 Wisłok - Puławy 13.84 13.80 13.58 13.93 13.92 0.08  
C30 Osława - Szczawne 12.47 12.41 12.38 12.54 12.55 0.08  
C15 Stryszawka - Sucha 8.11 8.12 7.58 8.24 8.24 0.13  
C25 Grajcarek - Szczawnica 7.76 7.76 7.93 7.90 7.90 0.14  
C26 Kamienica - Nowy Sącz 7.24 7.22 7.17 7.43 7.43 0.19  
C27 Biała - Grybów 6.24 6.40 6.45 6.49 6.49 0.25  
C31 Czarny - Polana 12.98 13.08 13.23 13.25 13.25 0.28  
C23 Białka - Łysa Polana 10.71 10.62 10.85 11.24 11.11 0.40  
C13 Żabniczanka - Żabnica 14.97 15.19 15.44 15.46 15.46 0.49  
C11 Wisła - Wisła 19.50 19.61 19.73 20.36 20.15 0.65  
C12 Bystra - Kamesznica 16.23 16.29 15.97 16.87 16.93 0.70  

 
3.3. Związki między LHP a trendami przepływów 

 
Wyniki analizy trendów przepływów charakterystycznych w okresie 1990-2018 

w badanych zlewniach przedstawiono na rys. 2 i 3 w ujęciu przestrzennym na tle za-
obserwowanych zmian LHP. 
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Rys. 2. Wartości statystyki Z testu MK w analizowanych zlewniach; linie przerywane oznaczają 
poziom akceptowalności hipotezy H0 o braku istotnego trendu monotonicznego 

Fig. 2. Z-statistic for analysed catchments: dashed lines are the acceptability level of the H0 
hypothesis 

 

 

 
 

Rys. 3. Zmiany LHP oraz kierunki trendów przepływów w analizowanych zlewniach  
w okresie 1990-2018 

Fig. 3. LHP changes and the trends directions of the flows for analysed catchments  
in the period 1990-2018 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C
10

C
11

C
12

C
13

C
14

C
15

C
16

C
17

C
18

C
19

C
20

C
21

C
22

C
23

C
24

C
25

C
26

C
27

C
28

C
29

C
30

C
31

C
32

C
33

st
at

ys
ty

ka
 Z

 [-
]

kod zlewni
NQ SQ WQ

 

St
at

ys
ty

ka
 Z

 [-
] 

Kod zlewni 
Legenda: 



Wpływ zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na krajobrazowy potencjał hydryczny zlewni … 69 
 

 

Analiza przeprowadzona za pomocą testu MMK wykazała brak znaczących 
trendów w szeregach czasowych charakterystyk przepływu. W przypadku, gdy 
statystyka Z testu Manna-Kendalla mieściła się wewnątrz obszaru ograniczonego 
wartościami krytycznymi, dla poziomu istotności α = 0,05 (od -1,96 do 1,96) 
przyjmowano hipotezę H0 o braku trendu monotonicznego. W przypadku przepływów 
NQ w 22 zlewniach (67% wszystkich analizowanych zlewni) obserwowano trend 
malejący, a w 11 zlewniach rosnący. Istotnie statystyczny trend malejący przepływów 
NQ zaobserwowano jedynie w zlewni C20 (Raba) a istotny trend rosnący w dwóch 
zlewniach: C11 (Wisła) i C25 (Grajcarek). Porównując zmiany wartości LHP 
(tablica 3), statystycznie istotne trendy przepływów NQ mają logiczne uzasadnienie. 
W zlewni C20 (Raba) LHP zmniejszył się z 8,02 w 1990 r. do 7,85 w 2018 r. Jak 
wspomniano – zmniejszenie lesistości ma negatywny wpływ na wielkość retencji 
wody, głównie w rejonach aluwialnych ze względu na niższe wzniesienie zwierciadła 
wód podziemnych na obszarach w pobliżu cieków. Przy dodatnich trendach 
temperatury, a tym samym parowania, stany wody gruntowej obniżają, a w konse-
kwencji zmniejsza się przepływ w cieku w okresie niżówek. W obu zlewniach LHP 
wzrósł: z 19,50 w 1990 r. do 20,15 w 2018 r. w zlewni Wisły (C11) oraz z 7,76  
w 1990 r. do 7,90 w 2018 r. w zlewni Grajcarka (C25). Wzrost LHP, a tym samym 
większe zdolności retencyjne w obu zlewniach zmniejsza amplitudę wahań poziomu 
wód gruntowych; w ten sposób przepływ niski wykazywał tendencję rosnącą. 
W konsekwencji wzrost LHP ma pozytywne znaczenie w aspekcie występowania 
niżówek rzecznych zwłaszcza na południu Polski (Baran-Gurgul, Kołodziejczyk 2020, 
Rutkowska, Baran-Gurgul 2020). 

Podobnie jak w przypadku przepływu NQ, większość trendów przepływów SQ 
w badanych zlewniach jest statystycznie nieistotna. Osiemnaście zlewni (54% wszyst-
kich analizowanych zlewni) ma trend malejący przepływów SQ, 12 zlewni (36%) wy-
kazuje tendencję do wzrostu SQ, a trzy zlewnie (10%) nie wykazują trendu. Jedynie 
w dwóch zlewniach występuje statystycznie istotny trend malejący przepływu SQ: C9 
– Uszwica i C18 – Lubieńka. W obu przypadkach zmniejszył się również LHP: z 6,45 
w 1990 r. do 6,11 w 2018 r. w Uszwicy oraz z 6,78 w 1990 r. do 6,54 w 2018 r. 
w Lubieńce. Ponieważ średni przepływ zależy głównie od warunków klimatycznych 
i geologicznych, zmniejszenie LHP wpływa na zmniejszanie wartości przepływów SQ. 

Jedynie zlewnia C8 (Szreniawy) wykazuje rosnący, istotny statystycznie trend 
przepływu SQ. W tym przypadku LHP ma odwrotną relację do średniego trendu prze-
pływu. W zlewni C8 LHP zmienił się z 7,08 w 1990 r. do 6,50 w 2018 r. Zlewnia 
Szreniawy ze względu na znaczną powierzchnię (> 700 km2, tablica 1), relatywnie 
niewielki spadek i bardziej przepuszczalne podłoże ma sprzyjające warunki do opóź-
nienia odpływu, a tym samym większej retencji wody, co jest czynnikiem prowadzą-
cym do zmniejszenia zmienności przepływu. Generalnie reżim hydrologiczny zlewni 
będących lewostronnymi dopływami Wisły ma wykazuje mniejszą bezwładność do 
warunków klimatycznych (Wałęga i Młyński 2017). 

W przypadku przepływów WQ wykazano, podobnie jak w przypadku przepły-
wów NQ i SQ, nieistotne statystycznie trendy w większości analizowanych zlewni. 
Tylko trzy zlewnie – C22, C21 i C16 – charakteryzowały się wyraźnymi trendami. 
W 23 zlewniach (70% wszystkich analizowanych zlewni) występuje trend rosnący 
WQ, w 8 przypadkach (24%) trend malejący, w 2 przypadkach (6%) trendu nie 
stwierdzono. Trend rosnący przepływów WQ może sugerować tendencję do wzrostu 
ryzyka powodziowego. Dorzecze górnej Wisły jest najbardziej zasobnym w wodę 
regionem Polski, a także jednym z najbardziej podatnych regionów na występowanie 
powodzi (Rutkowska i in. 2017). 
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W zlewniach C21 i C22 wykazano statystycznie istotny trend przepływów WQ. 
W obu przypadkach LHP zmniejszył się: z 6,91 w 1990 r. do 6,82 w 2018 r. dla C21 
oraz z 10,33 w 1990 r. do 9,69 w 2018 r. dla C22. Wzrost stopnia antropopresji 
powoduje spadek wartości LHP i wzrost przepływu WQ. W przypadku zlewni C5, 
w której obserwuje się wylesienie i pustynnienie, LHP uległ zmniejszeniu. Wpływało 
to na wzrost wartości przepływu WQ. Dla silnie zurbanizowanej zlewni C7, LHP 
zmniejszył się i w konsekwencji przepływ WQ również wykazuje trend rosnący. 
W tym przypadku wyraźnie zaznaczyła się negatywna rola obszarów nieprzepusz-
czalnych co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia powodziowego.  
 

4. PODSUMOWANIE 
 

W pracy przeprowadzono ocenę zmian LULC i ich wpływu na wartość LHP. 
Analizy przeprowadzono w 33 zlewniach zlokalizowanych w dorzeczu górnej Wisły 
w okresie 1990-2018. Zidentyfikowano cztery przypadki tendencji zmian udziału 
poszczególnych klas użytkowania: (1) brak zmiany klasy LULC, (2) rosnący udział 
danej klasy LULC, (3) malejący udział danej klasy LULC oraz (4) skokowe zmiany 
danej klasy LULC. Zaobserwowano pozytywną tendencję w zakresie wzrostu 
lesistości w kontekście LHP, a także negatywną tendencję w zwiększaniu udziału 
zabudowy miejskiej rozproszonej. W analizowanym okresie LHP zmniejszył się w 21 
zlewniach, a wzrósł w 12 zlewniach. Spadek LHP został spowodowany zmianami 
LULC, zazwyczaj w kierunku wzrostu udziału gruntów ornych i zabudowy zwartej 
oraz rozproszonej. Wzrost LHP był niewielki i spowodowany głównie zwiększaniem 
lesistości zlewni. Generalnie LHP zmniejszył się w zlewniach położonych 
w lewobrzeżnej części dorzecza Wisły, gdzie panują korzystniejsze warunki dla 
rolnictwa, rozwijającego się przemysłu i obszarów miejskich. W oparciu 
o przeprowadzone analizy wykazano, że występują statystycznie istotne zmiany 
trendów przepływów NQ, SQ i WQ, które można powiązać ze zmianami LHP. 
Największe zmiany w trendach przepływów występują głównie w zlewniach górnego 
Dunajca i górnej Raby. Obniżenie wartości LHP wskazuje, że w zlewniach zmniejsza 
się zdolność zatrzymania opadu poprzez zmniejszenie możliwości infiltracji co 
objawia się zmniejszaniem przepływów niskich i zwiększaniem wysokich. 
Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, że LHP jest kompleksowym 
wskaźnikiem charakteryzującym potencjał retencyjny zlewni, który uwzględnia 
kluczowe parametry zlewni jak warunki hydrogeologiczne, klimatyczne, orografię czy 
użytkowanie terenu wpływające na opóźnienie odpływu i wielkość retencji. W tym 
kontekście LHP może być wykorzystany do wykrywania wpływu zmian pokrycia 
terenu na zasoby wodne w zlewniach, a zatem może być potencjalnym narzędziem 
wspierającym zarządzanie zasobami wodnymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.  
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CONTEMPORARY MORPHOLOGICAL CHANGES  
IN MIDDLE VISTULA RIVER CHANNEL ON THE EXAMPLE  

OF A SECTION NEAR KOZIENICE POWER PLANT 
 

Abstract 
 

The processes leading to morphological changes in big rivers have been recognized and the 
knowledge about them seems complete. However, these phenomena still occur in river channels, and it 
is extremely valuable to have the opportunity to observe them abreast, especially on such intensively 
developed river as Vistula. The Vistula River reach near Kozienice Power Plant has undergone major 
changes in recent years - from a natural to a regulated river, the consequences of the engineering works 
carried out are now visible in the river channel. 

As a result of stream deconcentration, after leaving the natural curve with a large turning angle, 
on the section of the riverbed located directly below this curve an intensive accumulation took place in 
the form of numerous sand bars with a diversified structure. Then, after the introduction of water engi-
neering structures into the riverbed, the river channel became concentrated, the mainstream line changed 
its course and the conditions of sediment transport evolved. The development of two large-size channel 
bars in the riverbed was the most vivid effect of these changes. 

The aim of the study is to analyze the impact of the planform of this river section on the size and 
form of the accumulation, as well as an attempt to assess what factors were decisive in these changes. 

 
Key words: river morphology, channel bars, aerial photography 
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1. WSTĘP 
 
  Procesy prowadzące do zmian morfologicznych zachodzących w dużych rze-
kach zostały już rozpoznane, a wiedza na ten temat wydaje się kompletna. Jednak te 
zjawiska występują w rzekach ciągle i jest niezwykle cenne, gdy mamy szansę obser-
wować je na bieżąco, zwłaszcza na tak intensywnie zagospodarowanych ciekach jak 
Wisła. Fragment rzeki w rejonie Elektrowni Kozienice ulegał w ostatnich latach du-
żym przemianom – z rzeki naturalnej do rzeki uregulowanej, a konsekwencje przepro-
wadzonych działań widoczne są obecnie w korycie.  
 Na skutek dekoncentracji strumienia wody po wyjściu z naturalnego łuku o du-
żym kącie zwrotu na odcinku koryta położonym bezpośrednio poniżej tego łuku na-
stąpiła intensywna akumulacja materiału rzecznego w formie licznych odsypów kory-
towych o zróżnicowanej strukturze. Następnie, po wprowadzeniu do koryta zabudowy 
hydrotechnicznej, koryto główne Wisły uległo koncentracji, linia nurtu zmieniła swój 
przebieg i nastąpiła ewolucja warunków transportu rumowiska. Najbardziej jaskra-
wym efektem tych zmian było wykształcenie się w korycie dwóch odsypów o znaczą-
cych rozmiarach, które w miarę upływu czasu zostały dodatkowo wzmocnione zabu-
dową roślinną.  
 Celem pracy było przeanalizowanie wpływu poziomego ukształtowania tego od-
cinka rzeki na wielkość i formę akumulacji materiału rzecznego, a także próba oceny 
jakie czynniki były w tych przemianach decydujące. 
  

2. MATERIAŁY I METODYKA 
 

 Analiza rozwoju koryta głównego i jego przekształceń została oparta o badania 
kartograficzne. Wykorzystano zdjęcia lotnicze pochodzące z lat 1959, 1967, 1979, 
1981, 1992, 1999, 2007, 2017 i 2020, które są dostępne (Geoportal 2020), a także 
ortofotomapy Wisły (Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
w Lublinie 2001). Wszystkie pliki graficzne połączono w serie i sprowadzono do 
wspólnego układu współrzędnych (Pulkovo 1942) wykorzystując oprogramowanie 
ArcGIS. Dzięki temu możliwe było porównanie sytuacji korytowej w różnych latach. 
W szczególności skupiono się na analizie przebiegu linii brzegowych koryta 
głównego, obecności odsypów oraz zabudowie hydrotechnicznej. 
 Ważnym aspektem wykonanej analizy są warunki hydrologiczne odpowiadające 
poszczególnym seriom zdjęć lotniczych (tab. 1). Wszystkie serie zostały wykonane 
przy przepływie zbliżonym do przepływu średniego lub niskiego na najbliższym 
posterunku wodowskazowym Dęblin, co miało wpływ na dużą widoczność form 
korytowych także pod powierzchnią zwierciadła wody (Ciołkosz i in. 1999). 

W analizie dotyczącej zmian morfologicznych koryta rzeki istotne jest skorelo-
wanie tych przekształceń ze zjawiskami powodziowymi, ponieważ to podczas dużych 
przepływów koryto rzeki aluwialnej przechodzi największe transformacje. Na oma-
wianym odcinku Wisły w rozpatrywanym okresie od 1959 r. do 2020 r. zidentyfiko-
wano kilkanaście wezbrań o znaczącym rozmiarze. Za takie wezbrania uznano te, któ-
rych przepływ kulminacyjny przewyższył 3500 m3∙s-1 (rys. 1). 
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Tablica 1 
Wielkości przepływu dla poszczególnych serii zdjęć lotniczych 

Table 1 
Flow rates for individual series of aerial photographs 

 
Data  

wykonania 
zdjęć 

Przepływ 
Qmax 

[m3∙s-1] 

Przepływ  
SSQ 

[m3∙s-1] 

Przepływ  
SNQ 

[m3∙s-1] 

13.09. 1959 187 

492 176 

19.10. 1967 304 
07.10. 1979 299 
27.10. 1981 451 
09.08. 1992 201 
20.05. 1999 556 
16.07. 2007 362 
20.05. 2017 693 
15.03. 2020 524 

 
Przepływy SSQ i SNQ obliczono na podstawie danych hydrologicznych z lat 

1955-2020 (Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej 2020) 
  
 

 
 

Rys 1. Wezbrania i serie zdjęć lotniczych na Wiśle Środkowej 
Fig. 1. Floods and series of aerial photographs on Middle Vistula River reach 

 

 
3. OBSZAR BADAŃ 

 
3.1. Lokalizacja 

 
Odcinek Wisły Środkowej w rejonie elektrowni Kozienice jest fragmentem, 

który w ostatnim stuleciu uległ widocznym przekształceniom morfologicznym. W la-
tach 50. XX wieku fragment ten był typowym naturalnym odcinkiem rzeki, niezmie-
nionym przez jakiekolwiek czynniki ludzkie. Obecnie jego cechy morfologiczne 
kształtowane są przez intensywną zabudowę hydrotechniczną, która wpływa na kształt 
koryta rzeki w całym spektrum przepływów.  
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Fragment rzeki, który został poddany szczegółowej analizie rozciąga się pomię-
dzy km 424 a 436 rzeki. Na jego długości Wisła zmienia kierunek przepływu z za-
chodniego na północny tworząc łuk o kącie zwrotu równym około 90. Następnie 
rzeka płynie w korycie o kształcie prostoliniowym (rys. 2). W rejonie km 425 rzeki do 
Wisły uchodzi Zagożdżonka, zaś w rejonie km 432 rzeki znajduje się ujście Radomki, 
a w km 433 Wisły uchodzi do niej prawostronny dopływ - Okrzejka. Wzajemny układ 
doliny i koryta głównego rzeki na długości omawianego odcinka jest jednolity, to zna-
czy koryto główne przebiega bardzo blisko lewej krawędzi doliny, miejscami się o nią 
bezpośrednio opiera, zaś prawa krawędź doliny jest bardzo oddalona od koryta głów-
nego (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 2. Lokalizacja omawianego odcinka Wisły Środkowej 
Fig. 2. Localization of the described Middle Vistula River reach 

 

 
 

Rys. 3. Topografia analizowanego odcinka Wisły Środkowej 
Fig. 3. Topography of the described Middle Vistula River reach 
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3.2. Zabudowa hydrotechniczna 
 

Elementy zabudowy hydrotechnicznej na analizowanym odcinku pojawiały się 
w różnym czasie w odpowiedzi na zjawiska powodziowe oraz rozwój gospodarczy 
terenów przyległych do rzeki. Obecnie na tym odcinku można wyróżnić trzy rodzaje 
budowli hydrotechnicznych – regulacyjne, przeciwpowodziowe oraz specjalne (prze-
prawa promowa). Ich powstawanie przeanalizowano na podstawie zdjęć lotniczych 
tego terenu i zestawiono na rys. 4. 

 

 
 

Rys. 4. Rozwój budowli hydrotechnicznych w rejonie Elektrowni Kozienice 
Fig. 4. Development of water engineering structures near Kozienice power plant 

 
Jako pierwsze w korycie powstały budowle regulacyjne. W roku 1959 widoczne 

było kilka ostróg na lewym brzegu na odcinku od km 425 do km 428 rzeki, które miały 
za zadanie ochronić lewy brzeg koryta przed rozmywaniem go silnym nurtem rzeki 
wychodzącej z łuku. W korycie znajdowało się także kilka ostróg na prawym brzegu 
w okolicy ujścia Okrzejki.  
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Następna seria zdjęć lotniczych z 1967 roku ukazuje sytuację w korycie po 
trzech dużych powodziach, które na tych terenach spowodowały duże straty (Instytut 
Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Hydrogiczno-Meteorologiczny 1967). Skut-
kiem tych wydarzeń było wybudowanie wału przeciwpowodziowego na prawym 
brzegu. Biorąc pod uwagę rozmiar prac oraz dość krótki okres budowy można wnio-
skować, że wał ten był budowany w bardzo szybkim tempie. Do budowy wykorzy-
stano lokalnie dostępny materiał gruntowy. Wał został wybudowany na tarasach zale-
wowych, bardzo blisko koryta głównego, a jego stan techniczny był niezadowalający 
(Barański i in. 2012), dlatego od początku XXI wieku oraz obecnie prowadzona jest 
jego modernizacja (BIPROMEL 2002) (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie 2021). Poza wałem przeciwpowodziowym, w korycie głównym pojawiło się 
kilka nowych ostróg (km 430-432 rzeki), które miały połączyć odsyp korytowy w km 
430-432 z lewym brzegiem i jednocześnie zlikwidować lewe ramię koryta głównego. 

Zdjęcia lotnicze z 1979 roku przedstawiają koryto Wisły po kolejnych znaczą-
cych zmianach. W samym korycie pojawiły się liczne nowe budowle regulacyjne, 
które zostały wybudowane w związku z powstaniem ujęcia wody dla Elektrowni Ko-
zienice na lewym brzegu rzeki. Budowa tego zakładu rozpoczęła się wiosną 1968 roku 
i trwała do roku 1979 (Enea 2018). Zabudowa regulacyjna związana z budową Elek-
trowni była systemowa i składała się z zespołu tam poprzecznych i podłużnych z po-
przeczkami i rozciągała się na długości od początku omawianego odcinka do km 428 
Wisły. Na tych zdjęciach lotniczych widoczna jest także nowopowstała (w 1975 roku) 
budowla przeprawy promowej w km 425 Wisły. Przeprawa ta połączyła Antoniówkę 
na prawym brzegu ze Świerżami Górnymi na lewym brzegu rzeki i znacznie ułatwiła 
transport międzybrzegowy. Prom funkcjonuje do dziś w okresie od wiosny do jesieni 
(Gmina Maciejowice 2022) i służy mieszkańcom okolicznych miejscowości 
(polskaniezwykla.pl 2015), głównie dlatego, że odległość do najbliższego mostu po-
zwalającego na przekroczenie Wisły wynosi około 40 km. 

Na kolejnej serii zdjęć lotniczych pochodzących z 1981 roku nie widać istotnych 
zmian w zabudowie hydrotechnicznej. Seria zdjęć pochodząca z 1992 roku ukazuje 
drugą fazę powstawania systemu zabudowy regulacyjnej rozciągającą się od km 424 
Wisły w górę rzeki.  

Zdjęcia w 1999 roku, pomimo że zostały wykonane przy dość wysokim stanie 
wody pokazują kilka nowych krótkich ostróg na lewym brzegu rzeki w km 430,5 – 
432 Wisły. Zgodnie z danymi RZGW w Warszawie (2006) wszystkie te budowle to 
konstrukcje materacowo-kamienne o długości kilkudziesięciu metrów. Ich głównym 
zadaniem jest stabilizowanie lewego brzegu koryta w rejonie ujścia Radomki do Wi-
sły. W następnych latach na omawianym odcinku nie pojawiają się żadne nowe ele-
menty zabudowy hydrotechnicznej. 
 

3.3. Zmiany morfologiczne 
 

 Na podstawie dostępnych serii zdjęć lotniczych możliwe było dokonanie ana-
lizy zmian morfologicznych zachodzących w korycie na analizowanym odcinku rzeki.  

Na początku okresu obserwacyjnego w 1959 roku (rys. 5) koryto rzeki było wy-
pełnione licznymi odsypami piaszczystymi znajdującymi się zarówno w środkowej 
części koryta, jak i przy brzegu. Najbardziej wyróżnia się odsyp brzegowy na łuku 
zlokalizowany w rejonie km 425 – 427 Wisły. Widoczne jest tu intensywne odkładanie 
materiału rzecznego na prawym brzegu. Na tej serii zdjęć lotniczych zauważyć można 
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jeszcze ślady aktywności dużego starorzecza zlokalizowanego na prawym brzegu ko-
ryta w okolicy km 430 – 433 rzeki w rejonie miejscowości Kraski. Duży odsyp śród-
korytowy składający się z kilku mniejszych odsypów położony w km 432 – 435 rzeki 
stanowi istotną strukturę morfologiczną. Prawe ramię rzeki jest na tym odcinku domi-
nujące, pomimo że wypełnione jest dużą ilością materiału rzecznego. 

Na następnej serii zdjęć pochodzących z 1967 roku (rys. 6) widać kontynuację 
nadbudowywania prawego brzegu koryta i utrwalanie roślinnością odsypu brzego-
wego w km 425 – 427 rzeki. Na skutek wezbrań z lat 60. XX wieku (rys. 1) w korycie 
zauważyć można utrwalenie dużych odsypów i zanik mniejszych struktur i jednocze-
sne „wyczyszczenie” koryta z dużej ilości materiału rzecznego. 

Na kolejnej serii fotografii lotniczych z1979 roku (rys. 7) widoczna jest konty-
nuacja tej tendencji. Dodatkowo, pomimo wcześniejszych prób odcięcia lewego ra-
mienia koryta głównego w okolicy odsypu w km 430 – 433 nie udało się tego uzyskać. 
Dominujące jest lewe ramię, zaś prawe wypełnione jest dużą ilością materiału dennego. 

W kolejnych seriach zdjęć (rys. 9-13) sytuacja korytowa pozostaje bez zmian, to 
znaczy, że na odcinku intensywnie uregulowanym (km 424 – 428 rzeki) zauważalne 
jest istotne zwężenie szerokości koryta. Następnie w km 428 – 429 umocniony został 
odsyp w korycie, który na skutek opływania go przez rzekę z prawej strony prawie 
całkowicie zintegrował się z brzegiem lewym. Na odcinku w km 430 – 433 wykształcił 
się olbrzymi odsyp śródkorytowy, który także przybliżał się w miarę upływu czasu do 
brzegu prawego, co odbywało się równolegle do wzmacniania znaczenia lewego ra-
mienia koryta na tym odcinku. 

 
 

 
 

Rys. 5. Koryto Wisły w roku 1959 w rejonie 
Elektrowni Kozienice. 

Fig. 5. Vistula River channel in 1959 near 
Kozienice power plant 

 
 

Rys. 6. Koryto Wisły w roku 1967 w rejonie 
Elektrowni Kozienice. 

Fig. 6. Vistula River channel in 1967 near 
Kozienice power plant 
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Rys. 7. Koryto Wisły w roku 1979 w rejonie 

Elektrowni Kozienice 
Fig. 7. Vistula River channel in 1979 near 

Kozienice power plant 

 
Rys. 8. Koryto Wisły w roku 1981 w rejonie 

Elektrowni Kozienice. 
Fig. 8. Vistula River channel in 1981 near 

Kozienice power plant 
 

 

 
 

Rys. 9. Koryto Wisły w roku 1992 w rejonie 
Elektrowni Kozienice 

Fig. 9. Vistula River channel in 1992 near 
Kozienice power plant 

 
Rys. 10. Koryto Wisły w roku 1999 w rejonie 

Elektrowni Kozienice 
Fig. 10. Vistula River channel in 1999 near 

Kozienice power plant 
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Rys. 11. Koryto Wisły w roku 2007 w rejonie 
Elektrowni Kozienice 

Fig. 11. Vistula River channel in 2007 near 
Kozienice power plant 

Rys. 12. Koryto Wisły w roku 2017 w rejonie 
Elektrowni Kozienice 

Fig. 12. Vistula River channel in 2017 near 
Kozienice power plant 

 

 
 

Rys. 13. Koryto Wisły w roku 2020 w rejonie Elektrowni Kozienice 
Fig. 13. Vistula River channel in 2020 near Kozienice power plant 
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Podsumowując, w 1959 roku koryto rzeki było ukształtowanie w formie natu-
ralnego łuku na początku obserwowanego fragmentu oraz odcinka prostoliniowego 
wypełnionego licznymi formami akumulacji korytowej, zaś w 2020 roku łuk został 
uwypuklony i wzmocniony zabudową regulacyjną, a na odcinku prostoliniowym wy-
kształciły się trzy niewielkie łuki omijające powstałe w korycie odsypy. 

 
4. ANALIZA WYNIKÓW 

 
Zmiany morfologiczne w korycie Wisły Środkowej na analizowanym odcinku 

widoczne są głównie w postaci odsypów śródkorytowych. Rozwój tych struktur został 
przedstawiony na wykresie ukazującym zależność powierzchni odsypów i wielkości 
przepływu (rys. 14). 

 

 
Rys. 14. Parametry odsypów w rejonie miejscowości Kozienice (Sosnowska 2022) 

Fig. 14. Channel bars parameters near Kozienice (Sosnowska 2022) 
 
Odsyp 1 na rys. 14 (oznaczony niebieskim kolorem) to odsyp zlokalizowany 

w km 430 – 433 rzeki. Ma on olbrzymią powierzchnię, która wraz ze wzrostem prze-
pływu zmniejsza się. W omawianym okresie miał on charakter odsypu śródkorytowego, 
a opracowana zależność jest funkcją malejącą, co jest typowe dla takiego rodzaju 
struktur (Sosnowska 2022). Im większy przepływ, tym wyższa rzędna zwierciadła 
wody w korycie oraz tym mniej odsypu widoczne jest ponad powierzchnią zwierciadła.  

Odsyp 2, który na rys. 14 (oznaczono kolorem zielonym) opisuje odsyp w km 
428 – 429 Wisły o charakterze brzegowym. Dla tej struktury powierzchnia odsypu 
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nieznacznie wzrasta wraz z przepływem, co jest spójne z jego charakterem (Sosnow-
ska 2022). Odsyp brzegowy zlokalizowany jest niejako obok koryta, w którym reali-
zowany jest przepływ (w zakresie od niskiego do średniego), a dodatkowo często 
umocniony jest wysoką roślinnością. To powoduje, że strumień odsuwa się w stronę 
przeciwległego brzegu, gdzie na jego drodze nie stoi żadna przeszkoda.  

 
5. PODSUMOWANIE 

 
 Zmiany morfologiczne w korycie Wisły w rejonie Elektrowni Kozienice za-
chodziły intensywnie w dość krótkim czasie. Od roku 1959, kiedy koryto rzeki było 
praktycznie naturalne do roku 1979 koryto rzeki bardzo się zmieniło. Przekształciło 
się z typowego koryta rzeki roztokowej z licznymi piaszczystymi odsypami w koryto 
pozbawione ramion bocznych wijące się między dużymi odsypami. W kolejnych la-
tach obraz ten był tylko utrwalany. 

Wprowadzenie do koryta zabudowy regulacyjnej związanej w Elektrownią 
Kozienice doprowadziło do koncentracji koryta głównego, ale tylko w ograniczonym 
zakresie – na długości uregulowanego odcinka. Poniżej tego fragmentu widoczne są 
efekty dekoncentracji pola przepływu w postaci dużych ilości materiału rzecznego od-
kładanego w korycie w formie dwóch odsypów korytowych, które z czasem zostały 
dodatkowo ustabilizowane przez roślinność. 

Odsypy korytowe opisane powyżej wyróżniają się spośród innych podobnych 
struktur w korycie Wisły Środkowej swym rozmiarem (Sosnowska 2022). Przyczyną 
takiego stanu są specyficzne warunki panujące na tym fragmencie rzeki, na które 
składa się wiele czynników. Przede wszystkim ważne jest samo ukształtowanie koryta 
głównego w dolinie rzecznej. Tuż powyżej analizowanego odcinka rzeka przepływa 
z prawej strony doliny na lewą, a koryto główne układa się w formie dwóch łuków 
o dużych kątach zwrotu, co wywołuje intensywne zmiany szerokości koryta na krót-
kim odcinku i duże „naprężenia” z tym związane. Dodatkowo wspomniany łuk zostaje 
zabudowany przez budowle regulacyjne, co dodatkowo wzmacnia jego działanie. Po 
minięciu przez rzekę uregulowanego łuku pole przepływu może swobodnie się kształ-
tować, ponieważ koryto nie jest już tak skrępowane ani położeniem krawędzi doliny, 
ani wąskimi wałami przeciwpowodziowymi, ani też intensywną zabudową regula-
cyjną. Naprężenia utworzone w korycie poprzez uregulowany łuk znajdują odzwier-
ciedlenie w dużej ilości rumowiska rzecznego odkładanego już po ominięciu tego 
szczególnego odcinka w formie obserwowanych odsypów korytowych.  
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Abstract 
 

The purposes of the study are to identify and assess the discrepancies between spatial databases 
of surface waters. Additionally, formal and legal problems resulting from using divergent spatial data 
concerning surface waters were identified. In this study, the authors attempt to analyze the types and 
size of these discrepancies. Special attention was paid to examining the discrepancies in the names, 
lengths and mileages of watercourses, as well as between course of the same river according to different 
spatial data. 

The research area consists of 38 watercourses located in various parts of Poland, in the basins of 
the Odra and Vistula rivers. The research was based on the Geographic Information Systems and statis-
tical analyzes.  

This paper proved that three spatial databases show divergences in many aspects. These discrep-
ancies are caused by the different interpretation and processing of the source material. In addition, the 
authors indicate the need to develop a uniform database, which allows for effective management of the 
waters in Poland. 
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1. WSTĘP 
 
Wody powierzchniowe prezentowane były już na mapach opracowanych przez 

najstarsze cywilizacje, takich jak np. Mapa z Gasur czy Mapa pól i kanałów nawad-
niających z Nippuru. Niejednokrotnie wrysowane obszary pokryte wodą ułatwiają 
orientację lub są odniesieniem dla przedstawienia innych zjawisk przestrzennych na 
mapach (Czerny 2015). Prezentacja prawidłowego rozmieszczenia wód powierzchnio-
wych na współczesnych mapach cyfrowych z przypisanymi i rzetelnie zweryfikowa-
nymi atrybutami umożliwia prowadzenie efektywnej gospodarki wodnej (Abdallah, 
Rosenberg 2018). Z uwagi na dynamiczny charakter przepływu, zmieniające się prze-
pisy prawne oraz rozbieżną metodykę tworzenia i zróżnicowany czasowo oraz jako-
ściowo materiał źródłowy, istniejące przestrzenne bazy danych o wodach powierzch-
niowych w Polsce prezentują dane w sposób rozbieżny i niekompatybilny (Afelt 
i in. 2017). 

Podstawowym aktem prawnym określającym system polskiej gospodarki wod-
nej jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. 
zm.). Zgodnie z jej zapisami podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie wo-
dami powierzchniowymi w Polsce jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie (PGW WP), które w zarządzaniu zasobami wodnymi wykorzystuje infrastrukturę 
teleinformatyczną składającą się z następujących cyfrowych, przestrzennych baz da-
nych: 
a. Ewidencja melioracji (EM) utworzona przez marszałków województw (od dn. 

1 stycznia 2018 r. ewidencja ta nie jest aktualizowana oraz publicznie udostępnia-
nia, ale często jest referencyjną dla podejmowanych decyzji przez pracowników 
PGW WP). 

b. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) tworzona w wersji analogowej 
od lat 50. XX wieku przez Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, a następnie 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a od 1994 roku w wersji numerycznej przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oraz Krajowy Zarząd Gospo-
darki Wodnej. 

c. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT), tworzona i aktualizowana przez 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Postęp technologiczny wpłynął na zmianę systemu gospodarowania wodami. 
Coraz częściej narzędzia Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), a także 
narzędzia teledetekcyjne i fotogrametryczne, czy też systemy projektowania wspoma-
ganego komputerowo (CAD) znajdują zastosowanie w zarządzaniu wodami. Są one 
wykorzystywane do tworzenia map ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz opraco-
wania planów gospodarowania wodami w aspekcie przeciwdziałania skutkom powo-
dzi i suszy (Przygrodzki 2020). Systemy GIS wykorzystuje się również przy sporzą-
dzaniu warunków korzystania z wód oraz planów gospodarowania wodami na obsza-
rze danej zlewni (Stachura-Węgierek 2015). W celu realizacji zadań współczesnego 
systemu zarządzania wodami niezbędne jest posiadanie zweryfikowanych, aktualnych 
i zharmonizowanych cyfrowych baz danych przestrzennych określających występo-
wanie oraz kwalifikację wód powierzchniowych. 

W artykule przedstawiono wielkość i typy rozbieżności występujących w bazach 
danych dotyczących wód powierzchniowych. Dokonano tego poprzez porównanie 
oraz wyjaśnienie przyczyn występujących rozbieżności w elementach, które powinny 
być harmonijne. Pozwoli to na podjęcie dalszych badań nad wiarygodną, referencyjną 
bazą danych. 
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2. MATERIAŁY I METODY 
 

2.1.  Obszar badań i dane bazowe 
 
Analizy przestrzennych baz danych zostały przeprowadzone dla wybranych  

38 cieków, o średniej długości 10 km, zlokalizowanych w różnych regionach Polski 
(rys. 1).  

 
Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań: 1. Bielina, 2. Bolemka, 3. Brzeźnianka, 4. Brzuśnia, 5. Czarna 

Woda, 6. Czarnuszka, 7. Dobrula, 8. Dobrzynka, 9. Falusz, 10. Kocięca, 11. Marcinek, 12. Modzel, 
13. Nida Kisielicka, 14. Olszanka, 15. Opin, 16. Parowa, 17. Pielgrzymówka, 18. Pilesza, 19. Pogoria, 
20. Potok Partyński, 21. Rzeka, 22. Rzeszówek, 23. Sanna, 24. Sejwa, 25. Skórzynka, 26. Stara Go-
rajka, 27. Struga Ostromicka, 28. Struga Stobno, 29. Struga Strzelecka, 30. Topielica, 31. Wardęga, 
32. Wiewiórski, 33. Wilenica, 34. Wizga, 35. Zakrzówka, 36. Zdziwójka, 37. Zielnica, 38. Żelazna. 

Źródło: opracowanie własne. 

Fig.1. Location of the research area 1. Bielina, 2. Bolemka, 3. Brzeźnianka, 4. Brzuśnia, 5. Czarna 
Woda, 6. Czarnuszka, 7. Dobrula, 8. Dobrzynka, 9. Falusz, 10. Kocięca, 11. Marcinek, 12. Modzel, 

13. Nida Kisielicka, 14. Olszanka, 15. Opin, 16. Parowa, 17. Pielgrzymówka, 18. Pilesza, 19. Pogoria, 
20. Potok Partyński, 21. Rzeka, 22. Rzeszówek, 23. Sanna, 24. Sejwa, 25. Skórzynka, 26. Stara Go-
rajka, 27. Struga Ostromicka, 28. Struga Stobno, 29. Struga Strzelecka, 30. Topielica, 31. Wardęga, 
32. Wiewiórski, 33. Wilenica, 34. Wizga, 35. Zakrzówka, 36. Zdziwójka, 37. Zielnica, 38. Żelazna. 

Source: own study. 

 
W celu jak najbardziej kompletnej analizy wyróżniono cieki, cechujące się po-

dobną długością, lecz położone na zróżnicowanym obszarze pod względem geologicz-
nym, geomorfologicznym, wysokościowym, krajobrazowym oraz poddane odmien-
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nym presjom środowiskowym. Jako bazową ewidencję wybrano najbardziej aktualną 
(czerwiec 2021 r.) komputerową Mapę Podziału Hydrograficznego Polski. Na jej pod-
stawie wyróżniono cieki, których wskazany atrybut długości mieścił się w przedziale 
od 10,00 do 14,99 km. Następnie nałożono warstwę dzielącą równomiernie zlewnie 
polskich rzek na podstawie jednostek administracyjnych PGW Wody Polskie – Zarzą-
dów Zlewni. Dla każdego Zarządu Zlewni wskazano ciek, którego długość wynosiła 
min. 10 km lub długość najbardziej zbliżona do tej wartości. Kolejnym krokiem było 
nałożenie pozostałych warstw (ewidencji melioracji i BDOT) i wyszczególnienie jako 
obszar badań wyłącznie tych cieków, które zawiera każda z rozpatrywanych baz da-
nych. 

Głównym przedmiotem analizy były następujące warstwy wektorowe w forma-
cie shapefile: 
a. Cieki Naturalne – warstwa składowa ewidencji melioracji (EM), aktualizowana 

do 2018 roku; 
b. Cieki_wyróżnione – warstwa składowa komputerowej mapy podziału hydrogra-

ficznego Polski (MPHP), opublikowana 7 czerwca 2021 roku; 
c. Scalone warstwy o kodzie SWRS_L – rzeka i strumień zgodnie z ogólnodostępną 

Bazą Danych Obiektów Topograficznych aktualizowane w zróżnicowanym okre-
sie (lata 2014-2021) na podstawie podziału administracyjnego, a pobrane w grud-
niu 2021 r.; 

d. Kilometraż cieków (km100) – warstwa informacyjna opracowana przez Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i udostępniona Dyrektorom Re-
gionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 15 lipca 2015 r. 

 
 

2.2.  Narzędzia i metody badań 
 

Analizy zostały wykonane przy pomocy oprogramowania ArcGIS w wersji 
10.7.1, QGIS 3.6 Noosa wraz z wtyczką MMQGIS oraz programu Microsoft Office 
Excel. Przy użyciu narzędzia Construct Point wyznaczono kilometraż cieków  
w przedziale 100 m, dla ewidencji melioracji oraz BDOT. W przypadku MPHP kilo-
metraż cieków został pobrany. Następnie przy pomocy narzędzia Hub Lines dostęp-
nego w oprogramowaniu QGIS połączono punkty wyznaczające ten sam kilometr da-
nej rzeki. W kolejnym etapie z wykorzystaniem narzędzia siatki (fishnet) stworzono 
warstwę linii referencyjnych. Przy pomocy narzędzia Intersect wygenerowano war-
stwy punktowe wskazujące punkty przecięcia badanych warstw liniowych z siatką li-
nii referencyjnych. Następnie zmierzono odległość w linii prostej pomiędzy punktami 
przecięcia w przypadku poszczególnych ewidencji zgodnie z przebiegiem linii refe-
rencyjnych 

Dane zostały porównane odrębnie w przypadku: 
 ewidencji melioracji i MPHP 
 ewidencji melioracji BDOT 
 MPHP i BDOT. 

 
3. WYNIKI 

  
Dane stosowane w katastrze wodnym najczęściej przechowywane są w różnych 

formatach plików, mają zróżnicowaną geometrię, powstały w różnym czasie, a także 
posiadają niespójne dane atrybutowe (odmienne nazewnictwo zbiorów danych oraz 
pojedynczych atrybutów). W przypadku rozbieżnych danych wejściowych 
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(niezbędnych np. do modelowania powodziowego) konieczne jest zastosowanie dzia-
łań prowadzących do ich harmonizacji. Tak przetworzone dane opatrzone są licznymi 
błędami powstającymi w tym procesie oraz cechują się niespójną informacją prze-
strzenną. Ponadto proces ten jest bardzo czasochłonny oraz nie daje oczekiwanych 
rezultatów. 

Analizując cyfrowe bazy danych, tworzone przy pomocy narzędzi GIS,  
(Barovic i in. 2017) wskazują na liczne problemy związane z ich budową. Należą do 
nich: to samo nazewnictwo kilku odrębnych cieków lub stosowanie kilku nazw wzglę-
dem jednego cieku, a także wskazanie właściwego koryta w przypadku rozwidleń 
i występujących blisko siebie wód i urządzeń wodnych. Niejednolite nazewnictwo cie-
ków, brak ustalonego, ogólnodostępnego kilometrażu sieci hydrograficznej czy błędy 
w przebiegu cieków oraz brak wielu potoków w bazach danych K. Pyka (2001) wska-
zywał już w 2001 roku jako problemy konieczne do rozwiązania przy opracowywaniu 
infrastruktury geoinformacyjnej dla polskiej gospodarki wodnej. W. Majewski w 2011 
roku również zwrócił uwagę na brak systemu informacyjnego umożlwiającego efek-
tywne zarządzanie zasobami wodnymi. 

Uzyskane wyniki wskazują, że w aktualnych bazach danych wód powierzchnio-
wych rozbieżności te nadal występują. 

 
3.1. Rozbieżne nazewnictwo 

 
Na podstawie analiz stwierdzono, że 47% cieków różni się nazwami (tablica 1). 

Dla dwóch cieków stwierdzono trzy różne nazwy w analizowanych bazach danych. 
W przypadku 16 cieków stwierdzono inną nazwę w jednej z trzech z baz danych. Nie-
jednolite lub zdublowane nazewnictwo tego samego cieku zostało wskazane jako pro-
blem przez K. Pykę (2001) ponieważ generuje problem m.in. w przypadku lokalizacji 
uszkodzeń w korycie konkretnego cieku, czy jego prawidłowej identyfikacji w decyzji 
administracyjnej (szczególnie w przypadku „cieków bez nazwy” lub cieków, dla któ-
rych określono lakoniczną nazwę jak np. „Rzeka”). 

 
3.2. Rozbieżności w długości oraz w kilometrażu tego samego cieku 

 
Długości polilinii reprezentujących 97% badanych cieków różnią się w każdej 

z analizowanych baz danych (rys. 2). Ze względu na błędy topologiczne (opisane 
w rozdziale 3.5.) w przypadku MPHP i EM porównano kilometraż 32 cieków, analizę 
BDOT i EM oparto na porównaniu 31 cieków, a MPHP i BDOT 29 cieków. 

Rozbieżność w odległości pomiędzy punktami wyznaczającymi ten sam kilo-
metr rzeki (co 100 m) w MPHP oraz w EM w analizowanych ciekach wyniosła średnio 
353,62 m. Z czego średni wynik powyżej różnicy 100 m charakteryzował 14 z 32 cie-
ków (44%).  

Rozbieżność w odległości pomiędzy punktami wyznaczającymi ten sam kilo-
metr rzeki (co 100 m) w BDOT oraz w EM w analizowanych ciekach wyniosła średnio 
295,61 m. Z czego średni wynik powyżej różnicy 100 m charakteryzował 15 z 31 ana-
lizowanych cieków (48%).  

Rozbieżność w odległości pomiędzy punktami wyznaczającymi ten sam kilo-
metr rzeki (co 100 m) w BDOT oraz w MPHP w analizowanych ciekach wyniosła 
średnio 62,31 m. Z czego średni wynik powyżej różnicy 100 m charakteryzował  
4 z 29 badanych cieków (14%) (rys. 2).  

Kilometraż rzeki najczęściej określa się w interwale 100 m. Stwierdzono,  
że w przypadku porównania każdej z badanych baz danych wystąpiły rozbieżności 
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przekraczające tę wartość. Punkt określający ten sam kilometr rzeki według jednej 
bazy danych był położony w pobliżu punktu wyznaczającego kolejny kilometr rzeki 
według innej analizowanej bazy (rys. 3). 

 
Tablica 1 

Porównanie nazw tego samego cieku według trzech baz danych 
Table 1 

Compare the names of the same river according to three databases 
 

Lp. 
Nazwa wg 

MPHP [rekord: 
NAZ_RZEKI] 

Nazwa wg 
BDOT [rekord: 

CIEK_ 
NAZWA] 

Nazwa wg EM 
[rekord: Symbol] 

Zgodność 
nazw 

Występujące 
niezgodności 

Charakter  
rozbieżności  
[N- nazwa  
o zbliżonym 
brzmieniu,  
W - wyraźnie 
inna nazwa] 

1 Falusz Folusza Kanal Folusz 0 3 N 
2 Wiewiórczanka Wiewiórski Wiewiórski 0 3 N 
3 Bielina Bielina Struga Bielina 2 1 N 
4 Bolemka Bolemka Bolemka/Bolimka 2 1 N 
5 Dobrula Dobrula Dobruta 2 1 N 
6 Nida Kisielicka Nida Nida Kisielicka 2 1 N 
7 Opin Szeląg Opin 2 1 N 
8 Parowa Parowa Parowa Pilska 2 1 N 
9 Potok Partyński Potok Partyński Partyński 2 1 N 

10 Rzeszówek Rzeszówek Struga  
Rzeszówek 2 1 N 

11 Sanna Sanna Sanna 2 2 1 N 
12 Sejwa Sejwa Sejwy 2 1 N 

13 Dobrzynka Dobrzynka Myszkowicki 
Rów 2 1 W 

14 Rzeka Rzeka Cygański 2 1 W 
15 Stara Gorajka Stara Gorajka Kanał F 2 1 W 

16 Struga Strze-
lecka 

Struga Strze-
lecka 

Ciek spod  
Ochotnika 2 1 W 

17 Zakrzówka Zakrzówka Abisynia 2 1 W 
18 Żelazna Zieleniec Żelazna 2 1 W 
19 Brzeźnianka Brzeźnianka Brzeźnianka 3 0  
20 Brzuśnia Brzuśnia Brzuśnia 3 0  
21 Czarna Woda Czarna Woda Czarna Woda 3 0  
22 Czarnuszka Czarnuszka Czarnuszka 3 0  
23 Kocięca Kocięca Kocięca 3 0  
24 Marcinek Marcinek Marcinek 3 0  
25 Modzel Modzel Modzel 3 0  
26 Olszanka Olszanka Olszanka 3 0  
27 Pielgrzymówka Pielgrzymówka Pielgrzymówka 3 0  
28 Pilesza Pilesza Pilesza 3 0  
29 Pogoria Pogoria Pogoria 3 0  
30 Skórzynka Skórzynka Skórzynka 3 0  

31 Struga  
Ostromicka 

Struga  
Ostromicka 

Struga  
Ostromicka 3 0  

32 Struga Stobno Struga Stobno Struga Stobno 3 0  
33 Topielica Topielica Topielica 3 0  
34 Wardęga Wardęga Wardęga 3 0  
35 Wilenica Wilenica Wilenica 3 0  
36 Wizga Wizga Wizga 3 0  
37 Zdziwójka Zdziwójka Zdziwójka 3 0  
38 Zielnica Zielnica Zielnica 3 0  
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Rys. 2. Porównanie długości tego samego cieku. „Atrybut” – długość podana w tabeli atrybutów, 
„geometria” – długość obliczona za pomocą algorytmu programu ArcMap 

Fig. 2. Compare the length of the same river. "Atrybut" - the length given in the attribute table,  
"geometria" - the length calculated using the ArcMap algorithm 
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Rys. 3. Porównanie baz danych: A – porównanie kilometrażu wg BDOT i MPHP (ciek Dobrzynka),  
B – porównanie odległości pomiędzy poliliniami reprezentującymi ciek Dobrula (Dobruta) w BDOT i EM 

Fig. 3. Database comparison: A - comparison of river mileage according to BDOT and MPHP  
(Dobrzynka), B - comparison of the distance between polylines representing the Dobrula (Dobruta) 

watercourse in BDOT and EM 
 

Rozbieżności w kilometrażu pomiędzy przynajmniej dwoma bazami danych nie 
zostały stwierdzone tylko w przypadku cieków: Marcinek, Modzel, Nida Kisielicka, 
Olszanka, Wizga, Zdziwójka, Wilenica, Sejwa, Pogoria, Kocięca.  

Całkowitą zbieżność (wynik 0) można było obserwować przy porównaniu frag-
mentów rzek Struga Strzelecka, Falusz, Zielnica i Pilesza według BDOT i MPHP oraz 
odcinka cieku Wilenica według BDOT i EM. Pomiędzy MPHP a EM najmniejszy 
zbadany wynik rozbieżności wyniósł 0,01 m (Struga Strzelecka). Największą rozbież-
ność kilometrażu stwierdzono pomiędzy bazami MPHP i EM – wyniosła ona 4143,19 m 
(ciek Wizga). 

 
3.4. Rozbieżny przebieg tego samego cieku 

 
Przeprowadzone analizy każdej z badanych baz danych wykazały rozbieżności 

w przebiegu cieku. 
Rozbieżność w odległości (w linii prostej) pomiędzy poliliniami wyznaczają-

cymi przebieg tego samego cieku według MPHP oraz według EM wyniosła średnio 
46,99 m. Wartości uzyskanych pomiarów mieściły się w przedziale od 0 m do 
2034,20 m (Parowa). Wartość rozbieżności równą 0 m (brak rozbieżności w danym 
fragmencie) stwierdzono w przypadku 6 cieków – Czarnuszka, Modzel, Pielgrzy-
mówka, Pogoria, Struga Strzelecka, Zielnica. Największa wykazana rozbieżność po-
między tymi bazami dotyczy przebiegu cieku Parowa (Pilska) i jest równa 2034,20 m. 
Średni wynik powyżej 1,5 m (minimalna szerokość koryta) charakteryzował 32 cieki 
(84%). 

Rozbieżność w odległości (w linii prostej) pomiędzy poliliniami wyznaczają-
cymi przebieg tego samego cieku według MPHP oraz BDOT wyniosła średnio 2,64 m. 
Uzyskane wyniki mieściły się w przedziale od 0 m do 228,30 m (Dobrzynka). Wartość 
rozbieżności równa 0 m (brak rozbieżności w danym fragmencie) wystąpiła w przy-
padku 35 cieków (minimalny wynik rozbieżności powyżej 0 stwierdzono w rzekach: 
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Opin, Czarna Woda, Pielgrzymówka). Średni wynik powyżej 1,5 m (minimalna sze-
rokość koryta) charakteryzował 22 analizowane rzeki (58%). 

Rozbieżność w odległości (w linii prostej) pomiędzy poliliniami wyznaczają-
cymi przebieg tego samego cieku według EM oraz BDOT wyniosła średnio 45,6 m 
(rys. 3). Wartość rozbieżności równa 0 m (brak rozbieżności w danym fragmencie) 
stwierdzono w przypadku 5 cieków: Czarnuszka, Modzel, Pogoria, Struga Strzelecka, 
Struga Stobno. Największą rozbieżność pomiędzy tymi bazami stwierdzono dla prze-
biegu cieku Zakrzówka i wyniosła ona 2328,18 m. Średni wynik powyżej 1,5 m (mi-
nimalna szerokość koryta) charakteryzował 28 cieków (74%).  

W poszczególnych fragmentach przebiegu analizowanych cieków rozbieżność 
jest równa 0 m gdy przynajmniej dwie bazy pokrywają się ze sobą, co zostało zaob-
serwowane przy porównaniu fragmentów rzek według BDOT i MPHP (dla 35 bada-
nych cieków – 92%) oraz BDOT i EM (5 analizowanych cieków – 13%). Tylko 
w przypadku cieku Żelazna (Zieleniec) w bazach danych BDOT i MPHP nie wystę-
puje żadna rozbieżność. Największa z wykrytych rozbieżności wyniosła jednak 
2328,19 m. Występowanie różnic zależne jest więc od źródła danych, a także od me-
todyki identyfikacji przebiegu cieku w danej lokalizacji. 

 
3.5. Pozostałe błędy 

 
W wyniku prowadzonych analiz stwierdzono występowanie w bazach innych 

rozbieżności i błędów, co prowadzi między innymi do błędu algorytmu wyznaczają-
cego kilometraż lub długość cieku. Stwierdzono podwójny przebieg linii według tej 
samej ewidencji, występowanie rozłącznych segmentów prezentujących ten sam ciek 
lub niepoprawną geometrię cieków. Przykłady najczęściej identyfikowanych błędów 
w analizowanych bazach przedstawiono na rys. 4. 

Błędy te zidentyfikowano dla 4 (10,5%) analizowanych cieków w EM oraz  
w 6 (15,8%) ciekach w BDOT. W przypadku MPHP nie wykryto błędów topologicz-
nych. 

Wykazane rozbieżności spowodowane są zróżnicowaną interpretacją i sposo-
bem przetworzenia materiału źródłowego. Najczęściej zaobserwowano wskazanie 
różnych punktów początkowych kilometrażu (w linii brzegu lub w centrum recy-
pienta), poprowadzenie linii reprezentujących ciek w różnych częściach koryta (środ-
kiem koryta lub górną krawędzią skarpy) oraz nieznajomość przebiegu cieku  
w przypadku koryt ukrytych w przewodach zarurowanych lub przebiegających przez 
zbiorniki wodne. 

 
4. PODSUMOWANIE 

 
Trzy referencyjne przestrzenne bazy danych wykazują rozbieżności na wielu 

płaszczyznach. Występowanie rozbieżności w bazach danych wód powierzchnio-
wych, które są referencyjne m.in. dla administracji publicznej powoduje liczne kom-
plikacje. Przykładem są nieprawidłowo wydane decyzje administracyjne lub błędne 
wskazania klaso-użytku w ewidencji gruntów i budynków. 

Identyfikacja miejsca występowania danego zjawiska, będącego przedmiotem 
postępowania administracyjnego (np. w przypadku pozwolenia wodnoprawnego) na-
stępuje poprzez wskazanie kilometra biegu rzeki (bez wskazania materiału źródło-
wego). W przeprowadzonych analizach każda z baz danych wskazuje różną lokaliza-
cję tego samego kilometra rzeki. Pomimo wskazanego kilometra rzeki, niemożliwa 
jest precyzyjna lokalizacja danego zjawiska na rzece, co ma swoje skutki np. 
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w sprzeczności raportów z mapami zagrożenia powodziowego, błędnej identyfikacji 
miejsca do przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami lub niepoprawnym 
stwierdzeniu legalności danej działalności/urządzenia oraz jest często przyczyną nie-
zgodności z oznakowaniem szlaku żeglownego (Raport… 2020). 

 

 
Rys. 4: Błędy związane z topologią, geometrią i interpretacją: A – rozłączne segmenty prezentujące 
przebieg jednego cieku (EM), B – podwójny przebieg linii reprezentującej ten sam ciek (BDOT),  

C – niezachowanie ciągłości węzłów (EM), D – błędna interpretacja przebiegu cieku przy wyznacza-
niu kilometrażu (MPHP) 

Fig. 4: Errors related to topology, geometry and interpretation: A – separable segments showing the 
course of one river (EM), B - double route of a line representing the same river (BDOT), C - failure to 
maintain continuity of vertex (EM), D - incorrect interpretation of the course of the river during deter-

mining the river mileage (MPHP) 
 

 
Dane dotyczące wód powierzchniowych są również wykorzystywane w mode-

lowaniu hydrologicznym prognozowanego zapotrzebowania na wodę sektora rolni-
czego i przemysłowego, a także ułatwiają planowanie nowych rozwiązań infrastruk-
turalnych służących ochronie przeciwpowodziowej (szczególnie po występujących 
zdarzeniach katastrofalnych) lub dla energetyki wodnej i żeglugi śródlądowej (Laituri, 
Sternlieb 2014). Korzystanie z rozbieżnych danych przez poszczególne jednostki re-
gionalne w planowaniu budowy i lokalizacji nowych urządzeń wodnych skutkuje 
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brakiem konsekwencji i jednolitego systemu decyzyjności w krajowym systemie go-
spodarki wodnej.  

Przeprowadzone analizy wykazują również, że baza MPHP wymaga dalszych 
poprawek. Zaprezentowane wyniki analiz nie pozwalają jednoznacznie wskazać naj-
bardziej precyzyjnej bazy danych. Jednakże biorąc pod uwagę kryterium aktualności, 
oraz powszechną analizę zastosowania, to właśnie MPHP najczęściej stosowana jest 
jako referencyjna warstwa wskazująca przebieg cieków (Barczyńska i in. 2013). 

W celu modernizacji Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ist-
nieje zatem potrzeba opracowania zunifikowanej bazy danych, która będzie zawierała 
precyzyjne dane identyfikujące dany ciek w przestrzeni oraz poprzez atrybuty opi-
sowe. Ze względu na różne typy rozbieżności istnieje potrzeba opracowania metodyki 
redukcji wykrytych błędów oraz harmonizacji dostępnych danych.  
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Abstract 

 
For several years, intensive research had been carried out for the inland waterway in Poland. The 

priority goal is to raise the parameters of the Odra to class Va so that it meets the requirements of 
a waterway of international importance along its entire length. An essential aspect of the research was 
to analyse existing ideas for constructing the canal. The first project connecting the Odra with the Dan-
ube via a canal was considered as early as the mid-14th c. Since that time the idea has come up again 
several times over subsequent centuries. In the Odra valley on the current territories of Poland and the 
Czech Republic, two basic solutions have been considered: the construction of a lateral canal and the 
adaption of the Odra riverbed for navigation, i.e. a river route. The present work discusses current pro-
jects for building this waterway. Political and economic contexts related to the lack of implementation 
of this investment are also presented. 

 
Key words: inland waterway, Danube-Oder Canal 

 
 

1. WSTĘP 
 
Od kilku lat prowadzone są intensywne prace badawcze w ramach programu 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Program ten został przyjęty przez 
Radę Ministrów RP w 2016 roku. Priorytetowym celem jest przystosowanie parame-
trów Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy Va, by spełniała ona na całej długości wy-
magania szlaku wodnego o znaczeniu międzynarodowym. 

 



98  S. Czaja 
 

1.1. Plany budowy kanału do 1918 roku 
Hydrotechnicy zajmujący się współcześnie koncepcją budowy kanału Odra-Du-

naj są zgodni, że literatura dotycząca tego zagadnienia liczy ponad tysiąc pozycji. Po-
mysł budowy tej drogi wodnej sformułowano już w połowie XIV wieku, w czasach 
panowania Karola IV (1336 – 1378). W tamtych czasach skonstruowano śluzę komo-
rową, która pozwalała na budowę kanału w terenach o zróżnicowanej rzeźbie i popro-
wadzenia drogi wodnej przez strefy działów wodnych. Niewątpliwie była to jedna 
z pierwszych koncepcji budowy wielkiej drogi wodnej w Europie, co wyraźnie świad-
czy o trafnej ocenie korzyści gospodarczych, jakie przyniosłaby ta inwestycja. Od tam-
tych czasów projekty budowy kanału pojawiały się w kolejnych stuleciach (Dziewoń-
ski 1947, Anonim 2019). 

Sporządzenie pierwszego planu kanału i wytyczenie jego biegu datowane jest na 
1719 rok. Opracowano wtedy plan połączenia Odry z Morawą, dopływem Dunaju. 
Jednak ówczesny stan techniki nie pozwalał na realizację tak wielkiego i kosztownego 
przedsięwzięcia, które wymagało zgromadzenia środków oraz sprzętu i ludzi do prze-
kopania kanału oraz regulacji Odry, Morawy i Dunaju (rys. 1). Nie zostały również 
zrealizowane plany Marii Teresy i Józefa II z końca XVIII wieku, które przewidywały 
połączenie Galicji z cesarstwem przez budowę dróg wodnych po rozbiorach Polski.  

Od XIX wieku inicjatywy połączenia Odry z Dunajem były przedmiotem obrad 
rządów i dyskusji w kręgach gospodarczych i organizacjach społecznych Austro-Wę-
gier i Prus. Po I wojnie światowej i rozpadzie monarchii austro-węgierskiej inicjatywę 
budowy kanału podejmowały rządy Czechosłowacji, Niemiec oraz Polski i Węgier. 
W latach 60. XIX wieku, po wybudowaniu pierwszych linii kolejowych, wzrasta za-
interesowanie budową dróg wodnych. Stwierdzono bowiem, że transport wodny jest 
znacznie tańszym środkiem przewozu towarów masowych ( Jonca 1960). 

W 1876 roku sejm pruski podjął uchwałę o konieczności budowy kanału lateral-
nego biegnącego równolegle do Odry od Wrocławia do Bogumina. Radca budowlany 
R. Herr (1879, 1880) opracował szczegółowy projekt trasy kanału lateralnego na od-
cinku Wrocław-Bogumin (rys. 2). Zaproponował i wykonał projekt budowy portu 
rzecznego we Wrocławiu oraz określił parametry tej drogi wodnej. W Boguminie ka-
nał ten zamierzano połączyć z kanałem Odra-Dunaj, projektowanym przez władze Au-
stro-Węgier. Podstawowym argumentem przemysłowców, przemawiającym za ko-
niecznością budowy tego kanału, były przesłanki ekonomiczne i polityczne. Przeko-
nywano, że ceny węgla w rejonie Wiednia spadną o 40%, a właściciele ziemscy zdo-
będą nowe rynki zbytu. Argumenty ekonomiczne i polityczne były podnoszone przez 
zwolenników budowy kanału aż do wybuchu I wojny światowej. Jednak przeciwnicy 
budowy lansowali tezę, że budowa kanału Odra-Dunaj wzmocni narodowe dążenia 
Czechów i Polaków (Proskovetz 1896). Mimo prowadzonych sporów, opracowano w 
oparciu o plany wykonane przez A. Oelweina (1898) wstępny projekt kanału. Jednak 
przedstawiony projekt nie zyskał uznania właścicieli ziemskich oraz władz miast i wsi 
położonych wzdłuż biegu kanału. 

Plany niemieckie opracowane w końcu XIX wieku przewidywały dwa warianty. 
Pierwszym była kanalizacja Odry na odcinku Koźle-Bogumin (około 75 km), a dru-
gim budowa kanału lateralnego usytuowanego równolegle do Odry, w prawej części 
doliny. Jednak kanalizacja wąskiej i silnie meandrującej rzeki nie była łatwym i tanim 
projektem, bowiem w korycie Odry należałoby wybudować 10÷12 jazów piętrzących 
wodę, a koszt tego przedsięwzięcia byłby dwukrotnie większy niż budowa kanału. Bu-
dowa kanału lateralnego była zadaniem tańszym i łatwiejszym. Kanał miałby długość 
około 60 km i 8 śluz. Barierą realizacji dla obu projektów były niewystarczające 
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zasoby wodne Odry. Obliczono, że z wielkim trudem można by w kanale utrzymać 
głębokość 130 cm, zatem barki pływające do Koźla o nośności 450 ton i zanurzeniu 
150 cm nie mogłyby pływać do Bogumina. Zatem opłacalność tej kosztownej inwe-
stycji była problematyczna. 

Przełomem w planowaniu i podejmowaniu budowy sieci dróg wodnych na tere-
nach Austro-Węgier był rok 1901, kiedy to 11 czerwca uchwalono ustawę dotyczącą 
budowy dróg wodnych i prowadzenia regulacji rzek. Ustawa ta przewidywała budowę 
kanałów łączących: Dunaj z Odrą, Dunaj z Wełtawą, Dunaj z Odrą i środkową Łabą 
oraz kanał Dunaj-Odra-Wisła-Dniestr (Anonim 2018). Wykonanie ustawy powie-
rzono Ministerstwu Handlu, które powołało Dyrekcję dla Budowy Dróg Wodnych. 
Program prac przewidywał wykonanie do 1912 roku szczegółowych studiów kanału 
Dunaj-Odra-Dniestr na trasie Wiedeń-Morawska Ostrawa-Kraków-Zalesie. Powołana 
Podkomisja Techniczna prowadziła badania nad projektami kanałów, regulacją rzek 
a nawet typów statków i barek. Po ukończeniu badań terenowych przystąpiono do spo-
rządzania planów poszczególnych odcinków kanałów. Podjęta w czerwcu 1901 roku 
austriacka ustawa przewidywała rozpoczęcie budowy wymienionych dróg wodnych 
w 1904 roku, a ich zakończenie w 1924 roku. Priorytetowym zadaniem była budowa 
kanału żeglownego Dunaj-Odra i jego przedłużenia w kierunku Krakowa .Ogłoszono 
międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu parametrów i trasy biegu kanału. 
Zdecydowano, że na kanale Odra-Dunaj należy budować śluzy komorowe. Jedynie 
w strefie przekraczania przez kanał działu wodnego Odra-Dunaj w rejonie osady Hra-
nice statki i barki podnoszone byłyby na wysokość około 34,0 m. Mimo zaawansowa-
nia prac projektowych, budowa kanału Odra-Dunaj nie została zrealizowana. Władze 
Austro-Węgier zapowiadały rozpoczęcie prac ziemnych na Morawach i w okolicach 
Wiednia już w 1904 roku. Jednak prace nigdy nie zostały rozpoczęte, bowiem stwier-
dzono, że nieprzewidziane problemy techniczne nie pozwoliły na ich realizację (Smr-
cek 1923).  

Przedstawione fakty pozwalają na sformułowanie opinii, że to nie problemy na-
tury technicznej były przyczyną zaniechania prac budowlanych. Z opinii zaprezento-
wanej w 1917 roku przez Towarzystwo Odra-Dunaj wynika, że to przyczyny poli-
tyczne i wręcz wrogi stosunek akcjonariuszy kolei żelaznej (obawiających się konku-
rencji kanałów w transporcie towarów) spowodowały upadek austriackiego programu 
budowy śródlądowych dróg wodnych. 
 

 
 

Rys. 1. Projekt trasy kanału Dunaj-Odra-Beczwa z 1719 roku ( Zbiory kartograficzne Uniwersytetu 
Wrocławskiego) 

Fig.1. Project for the Danube-Odra-Bečva canal route from 1719 (Source: Cartographic collections 
of the University of Wrocław) 
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Rys. 2. Fragment projektu trasy kanału Odra-Dunaj na odcinku Koźle-Bogumin ( Herr 1879) 
Fig.2. Fragment of the project for the Odra-Danube canal route on the Koźle-Bohumin section 

(Source: Herr 1879). 
 

1.2. Prace projektowe po roku 1920 
 

Rozpad monarchii austro-węgierskiej po I wojnie światowej spowodował utwo-
rzenie wielu niepodległych państw. Miały one różne struktury gospodarcze i poli-
tyczne, co nie sprzyjało prowadzeniu wspólnych projektów budowy kanału Odra – 
Dunaj. Najwcześniej rozpoczęto prace badawcze w Czechosłowacji, która z uwagi na 
położenie geopolityczne została pozbawiona bazy surowcowej i rynków zbytu. Pierw-
sze projekty tras kanału opracował już w 1923 roku A. Smrcek, w oparciu o prace 
A. Oelwejna (1897). Realizację programu powierzono Dyrekcji Budowy Dróg Wod-
nych, powołanej w Pradze w połowie lat 20. XX wieku. Projekty czechosłowackie nie 
pokrywały się zupełnie ze starymi austriackimi planami budowy kanału Odra-Dunaj. 
Na południu punktem wyjściowym kanału nie miał być Wiedeń lecz wykorzystując 
bieg Morawy kanał zamierzano poprowadzić w kierunku Teb - miejscowości położo-
nej około 40 km na południe od Wiednia. Realizacja ogromnego przedsięwzięcia była 
oczywiście uzależniona od dotacji finansowych państwa. Rząd czechosłowacki nie 
mógł z własnych rezerw sfinansować całej inwestycji obliczonej w latach dwudzie-
stych na 400 mln. koron. Konieczna była zatem współpraca kilku zainteresowanych 
państw, które mogłyby uczestniczyć we współfinansowaniu tej inwestycji. Wykonanie 
całego programu budowy kanału Odra-Dunaj miało według przewidywań praskiego 
Ministerstwa Pracy co najmniej potrwać od 25 do 30 lat. W pierwszym etapie robót 
zamierzano skanalizować odcinek Łaby pod Pardubicami, stamtąd bowiem prowadzić 
miał kanał łączący Łabę z Odrą i Dunajem (Smetana 1948). 

W 1928 roku Dyrekcja Budowy Dróg Wodnych przedstawiła dwa projekty tras 
i parametrów kanału (Bartovsky 1937). Projekt pierwszy przewidywał skanalizowaniu 
tzw. „międzynarodowej Odry” i usytuowanie kanału na poziomie średniej wody w ko-
rycie rzeki. Trasa tej drogi wodnej pokrywała się z projektem austriackim, lecz była 
usytuowana bliżej koryta Odry. Kanał odchodził od skanalizowanej Odry w rejonie 
śluzy w Hrusowie, a jego dalszy bieg pokrywał się z trasą drugiego wariantu 
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opracowanego przez A. Smrcka (1923). Drugi projekt trasy opracowanej w 1928 roku 
przewidywał poprowadzenie kanału w prawobrzeżnej części doliny Odry, bez włącza-
nia koryta tej rzeki do drogi wodnej. Do połączenia kanału z projektowaną przez 
Niemcy drogą wodną Odra-Dunaj zaplanowano akwedukt nad korytem Odry w Bo-
guminie. 

Niemcy, jeden z najbogatszych zwolenników budowy kanału Odra-Dunaj, nie 
wystąpiły po klęsce w 1918 roku z nowymi projektami. Po podziale Górnego Śląska 
w 1922 roku ewentualne wykonanie planu przekopania kanału Odra-Dunaj skompli-
kował fakt, że na południu zmieniła się granica państwowa. Część powiatu racibor-
skiego, na której wytyczono przypuszczalną trasę kanału oraz odcinek Odry między 
27,4 a 42,5 km przypadły Polsce. Konieczność włączenia do współpracy Polski przy 
ewentualnym zrealizowaniu starych planów nie była przez Niemców brana pod 
uwagę. Stąd też władze pruskie wysunęły koncepcję pominięcia terytorium Polski 
i przeprowadzenia trasy kanału po lewej stronie Odry w okolicach Raciborza. 

Wykonanie takiej koncepcji wymagałoby zwiększenia nakładów pieniężnych, 
co z góry mogło skazać projekt na niepowodzenie. Poza tym należało pokonać wiele 
nowych trudności terenowych, bowiem kanał musiałby dwukrotnie przekraczać Odrę. 
Projekt przewidywał bowiem wytyczenie trasy kanału biegnącego równolegle do Odry 
od Koźla w kierunku południowym na prawobrzeżnych obszarach powiatu koziel-
skiego i raciborskiego oraz jego przeniesienie poniżej Raciborza na lewą stronę Odry 
i poprowadzenie kanału dalej wzdłuż Odry do Bogumina (Jońca 1963). 
Po I wojnie światowej Polska uzyskała pewien wpływ na realizację projektowanego 
kanału Odra-Dunaj. Traktat wersalski przyznał Polsce członkostwo w Międzynarodo-
wej Komisji Odry, a w myśl artykułu 339 tego traktatu uprawnił Polskę do korzystania 
z taboru rzecznego na Odrze. Polska jednak nie skierowała żadnych barek ze Szcze-
cina do portu Koźle. Nie doszło również do ukonstytuowania się planowanego Pol-
skiego Towarzystwa Żeglugi na Odrze z siedzibą w Katowicach. 

Pomimo kryzysu gospodarczego w latach 1929-1932 koła przemysłowe oraz 
władze Czechosłowacji kierowały kolejne propozycje nawiązania ścisłej współpracy 
czechosłowacko-niemiecko-polskiej przy opracowaniu finalnych projektów kanału 
Odra-Dunaj. Dużym sukcesem było zorganizowanie wspólnych konferencji dla usta-
lenia trasy i parametrów kanału na terytoriach Czechosłowacji, Polski i Niemiec. Jed-
nak w 1936 roku stanowisko rządu niemieckiego w sprawie budowy drogi wodnej 
Odra-Dunaj uległo zasadniczej zmianie. W wyniku prowadzonych rozmów nie-
miecko-czechosłowackich powstał kolejny projekt, który przewidywał przełożenie ka-
nału na lewy brzeg Odry od Raciborza do granicy czeskiej. Ta nieuzasadniona tech-
nicznie poprawka miała na celu wyłącznie ominięcie terytorium Polski. Na odcinku 
połączenia kanału Odra-Dunaj przewidywano wykonanie dwóch wariantów trasy. 
W pierwszym wariancie trasę kanału usytuowano wzdłuż linii kolejowej Bogumin-
Wiedeń i łączyć się miała z Dunajem na terytorium Austrii. W projekcie drugim ujście 
kanału do Dunaju było usytuowane na terytorium Czechosłowacji, w rejonie miasta 
Devin. W projekcie tym kanał otrzymał już wymiary dla ruchu statków o nośności 
1000 t (rys 3). 

W 1938 roku, po aneksji Austrii i zajęciu Czechosłowacji, władze niemieckie 
przystąpiły do intensywnych prac nad projektami trasy i ustalenia parametrów przy-
szłego kanału Odra-Dunaj. 

Jeszcze według planów sporządzonych przed najazdem hitlerowskim na Polskę 
trasę kanału wytyczono od ujścia Kanału Gliwickiego pod Nową Wsią w kierunku 
południowym. W okolicach Raciborza kanał miał dwukrotnie przekroczyć Odrę i raz 
rzekę Opawę celem ominięcia terytorium Polski. Doliną Beczwy kanał prowadzono 
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do Przerowa, a następnie doliną Morawy w kierunku Teb do Dunaju. Dnia 8 grudnia 
1939 roku minister Rzeszy R. Hess dokonał w Blachowni uroczystego otwarcia ruchu 
na Kanale Gliwickim. W tym samym dniu dygnitarze faszystowscy ogłosili rozpoczę-
cie prac przy kanale Odra-Dunaj w pobliżu Nowej Wsi (pod Kędzierzynem). Według 
ich przewidywań oddanie do użytku kanału Odra-Dunaj miało nastąpić w 1945 roku. 
Zajęcie terenów polskich we wrześniu 1939 roku w istotny sposób wpłynęło na reali-
zację budowy kanału. Również jego trasa została zmieniona po włączeniu do Rzeszy 
polskich powiatów Górnego Śląska. Zbyteczne było przeprowadzanie trasy kanału na 
lewy brzeg Odry w okolicach Raciborza. 

Roboty ziemne na kanale Odra-Dunaj rozpoczęto z dużym rozmachem już 
w grudniu 1939 roku. Jednak po kilku miesiącach tempo prac znacząco zwolniło. 
W połowie 1940 roku roboty ziemne zatrzymano, bowiem opracowano kolejną alter-
natywę trasy kanału, określoną jako „linia 1940”. Projekt ten po wniesieniu w 1942 
roku kilku poprawek miał służyć jako podstawa do sporządzania planów wykonaw-
czych. Warto go szczegółowo zaprezentować, bowiem w ocenie hydrotechników od-
znaczał się on dużym rozmachem w ustalaniu zasadniczych założeń i skrupulatnością 
w opracowaniu szczegółów (Dziewoński 1947). Ważną cechą tego projektu było wy-
korzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny techniki budowy dróg wodnych i tech-
nik z dziedzin pokrewnych. Zastosowano również rozwiązania z zakresu planowania 
przestrzennego, takie jak wkomponowanie kanału w środowisko przyrodnicze i sieć 
komunikacyjną. Opracowano śmiałe rozwiązanie profilu podłużnego kanału, zwłasz-
cza w strefie działu wodnego Odra-Dunaj, gdzie miały funkcjonować dwie ogromne 
podnośnie barek. Zaprojektowano nowoczesne śluzy, korzystając z doświadczeń przy 
budowie Kanału Gliwickiego. Wykorzystując nowoczesny aparat badań z zakresu hy-
dromechaniki, opracowano projekt produkcji energii elektrycznej na budowanych ja-
zach i śluzach. Wszystkie te cechy stawiały projekt w rzędzie wzorcowych prac na tle 
światowego rozwoju teorii i praktyki budowy dróg wodnych w latach 40. XX wieku 
(Domański 1947). 

Kanał Odra-Dunaj od portu w Koźlu na Kanale Gliwickim do Wiednia lub 
Devina miał mieć długość około 322-330 km. Różnica wysokości między Koźlem 
a przekroczeniem kanału działu wodnego Odra-Dunaj w rejonie Hranicy wynosiła 
97 m. Natomiast spadek w stronę ujścia kanału pod Wiedniem - 126 m a pod Devinem 
-153 m. Te różnice poziomów miały być przekroczone przy pomocy 14-15 śluz i 3-4 
podnośni statków, z których dwie w Jasniku i w Slawiczu ograniczały stanowisko 
szczytowe. Podnośnia w Slawiczu miała spad 47,00 m, byłaby zatem w połowie 
XX wieku największą tego rodzaju budowlą na świecie. Przekrój poprzeczny kanału 
miał mierzyć 45,0 m na poziomie wody i 3,5 m głębokości w środku budowli. Nachy-
lenie skarp od 1:3 do 1:5 w dnie. Skarpy ubezpieczono narzutem kamiennym o grubo-
ści 0,3 m, a w dnie warstwą żwiru o grubości 0,4 m. Wzdłuż linii przecięcia skarpy 
z powierzchnią wody przewidziano plantację trzciny (rys. 4). Pod względem wymia-
rów przekrój ten obliczony był dla statków o nośności 1000-1200 t. Zasilanie kanału 
nie zostało do 1943 roku całkowicie rozwiązane. Szczegółowe obliczenia wykonano 
tylko dla stanowiska szczytowego (pod Hranicą). Infiltracja i parowanie wynosiłoby 
tam około 2,9 hm3 miesięcznie w okresie letnim, a straty wody na śluzach do 13,5 hm3 
miesięcznie. Razem na odcinku północnym kanału roczne straty wody wynosiłby aż 
179 hm3. Zatem taka ilość wody musiałaby zostać zabezpieczona jako pojemność 
użytkowa zbiorników zasilających ten odcinek kanału. Rozważano również możli-
wość pompowania wody, wykorzystując energię z hydroelektrowni na jazach i śluzach 
(Smetana 1948). 
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Rys. 3. Profile poprzeczne kanału Odra-Dunaj w nasypie i we wkopie ( Herr 1879) 

Fig. 3. Cross-sections of the Odra-Danube canal (Source: Herr 1879) 
 

 
Rys. 4. Profil poprzeczny kanału Odra-Dunaj według planów niemieckich z 1939 roku  

(Zbiory Archiwum Państwowego w Opolu) 
Fig. 4. Cross-section of the Odra-Danube canal according to German plans from 1939  

(Source: Collections of the State Archives in Opole) 
 

 
Kolejne propozycje tras kanału Odra-Dunaj opracowano już po zakończeniu 

II wojny światowej. Pierwszą z nich przedstawiło w 1945 roku Ministerstwo ds. Bu-
dowy Dróg Wodnych w Pradze. Według założeń projektu trasa kanału przechodziła 
na lewą stronę doliny Odry między Hrušovem a Koblovem. Dalej kierowała się na 
północny zachód i łączyła się w rejonie Silheřovic ze skanalizowanym korytem Odry. 
Proponowana trasa wymagała jednak przeprowadzenia prac regulacyjnych i korekty 
biegu Odry w rejonie ujścia Ostrawicy (Heffner 1984). 

W 1948 roku została przedstawiona przez J. Smetanę propozycja połączenia ka-
nałowego Łaby, Odry i Dunaju, określona przez autora skrótem Ł.O.D. (Smetana 
1948). Trasa tej drogi wodnej rozpoczynałaby się od portu w Koźlu na skanalizowa-
nym odcinku Odry, gdzie wysokość zwierciadła wody wynosiła 165,4 m n.p.m. Pro-
jektowany kanał miał być usytuowany w lewobrzeżnej części doliny Odry. W odle-
głości około 4 km od Koźla miała być wybudowana śluza komorowa podnosząca ka-
nał na wysokość 173,2 m n.p.m. Kolejna śluza miała mieć wysokość 8,8 m, więc pod-
nosiłaby kanał na wysokość 182,0 m n.p.m. Kolejna trzecia śluza o wysokości 10,1 m 
miała być usytuowana w rejonie Raciborza, a ostatnia największa na terenie polskiej 
trasy kanału miała zostać wybudowana w rejonie Roszkowa. Jej wysokość to 11,3 m, 
więc górne zwierciadło wody byłoby usytuowane na wysokości 203,4 m n.p.m. Na te-
renie Czechosłowacji trasa kanału biegłaby lewym brzegiem Odry od Bogumina aż do 
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Ostrawy, gdzie powyżej ujścia Lubiny, prawobrzeżnego dopływu Odry, trasa kanału 
zostałaby przeprowadzona na prawą część doliny aż do ujścia potoku Luha . 

Współczesne opracowania trasy kanału Odra-Dunaj na jego granicznym polsko-
czeskim odcinku rozpoczęto w latach 60. XX wieku. W 1962 roku kanał Odra-Dunaj 
został włączony do programu działania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
w Genewie. Już w 1968 roku zakończono w Czechosłowacji opracowanie generalnych 
założeń połączenia kanałowego Dunaj-Odra-Łaba. Założenia te były aktualne aż do 
połowy lat 80. XX wieku (Porównawcza analiza...1975, Koncepcja techniczna... 
1976). Opracowany projekt poddano szerokiej dyskusji specjalistów z dziedziny trans-
portu, gospodarki wodnej i planowania przestrzennego. W jej wyniku Rząd Czecho-
słowacji ostatecznie zaakceptował trasę połączenia kanałowego, rezerwując tereny 
przeznaczone pod jego budowę (Polsko-Czechosłowackie...1976). Od tamtego czasu 
nie dokonano istotnych korekt przebiegu kanału. Przewidywano, że od zbiornika Te-
plice na Beczwie zostanie wybudowanych 8 stopni wodnych (śluz). Jeden na wzno-
szącej się części drogi wodnej, a siedem (o łącznym spadzie 86 m lub wariantowo 
96 m) opadać będzie do doliny Odry. Czeska część kanału miała się kończyć śluzą 
w Kopytovie. Kanał Odra-Dunaj został zaprojektowany jako droga wodna IV między-
narodowej klasy dla barek „typu europejskiego” o nośności do 1500 t. i zanurzeniu 
2,5 m. Przewidywano, że budowa kanału będzie prowadzona w dwóch etapach,  
a w pierwszym etapie zostanie zrealizowany odcinek Koźle-Ostrava. 

W okresie powojennym zasadnicze zmiany projektowe dotyczyły polskiego od-
cinka biegu kanału. Korekty trasy były związane z różnymi koncepcjami budowy 
zbiornika wodnego na Odrze powyżej Raciborza. Opracowany w 1958 roku projekt 
przewidywał skanalizowanie Odry od Koźla do Raciborza oraz budowę dużego zbior-
nika zaporowego powyżej miasta. Aż do Roszkowa byłaby możliwość żeglugi bar-
kami 1000 t przez akwen, a od Roszkowa kanał zostałby połączony z poprzednio za-
projektowaną trasą. Po przekroczeniu granicy trasa kanału biegłaby lewym brzegiem 
Odry, by w rejonie Ostrawicy przekroczyć rzekę na prawą stronę (rys. 5).  

W kolejnym projekcie opracowanym w 1962 roku rozpatrywano dwa warianty 
trasy kanału. W wariancie „rzecznym” przewidywano kanalizację Odry od Koźla do 
Raciborza przy pomocy trzech stopni wodnych, a od Raciborza do granicy z Czecho-
słowacją poprowadzenie trasy przez projektowany zbiornik „Racibórz”.  

W wariancie kanałowym trasę poprowadzono by po prawostronnej części doliny 
Odry od Kanału Gliwickiego (ze stanowiska Nowa Wieś- Sławęcice) do Raciborza 
i dalej przez projektowany zbiornik (Zieliński 1978). Uznano, że wariant kanałowy 
jest znacznie korzystniejszy ze względów eksploatacyjnych i nawigacyjnych (mniej 
śluz), a także nie pogarsza stosunków wodnych. Po zatwierdzeniu przez władze pol-
skie tego rozwiązania, w kolejnych projektach uwzględniano stanowisko władz 
w kwestii tras kanału (Wierzbicki 1972). 

W kolejnych studiach opracowanych w 1968 i 1982 roku proponowano nastę-
pujące rozwiązania (Techniczno-ekonomiczne...1968, Drobek, Heffner 1982): 
a. Trasa kanału Odra-Dunaj od jazu w Kopytovie przechodzi przez zbiornik „Raci-

bórz” i biegnie dalej prawą stroną doliny Odry aż do Kanału Gliwickiego. 
b. Trasa kanału przechodzi przez tereny czaszy zbiornika w przypadku niezrealizo-

wania jego budowy i biegnie dalej jak w poprzednim rozwiązaniu. 
c. Trasa kanału przebiega od Bogumina przez miejscowość Olza wzdłuż wschodniej 

części zbiornika Racibórz, co umożliwi jego budowę w etapie drugim  
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Rys. 5. Projekt trasy kanału Odra-Łaba-Dunaj z lat 30. XX wieku (Zbiory Archiwum Państwowego 

we Wrocławiu) 
Fig. 5. Project for the Odra-Danube canal route from the Czech-Polish border to the Gliwice Canal 

from 1963 (Source: Collections of the State Archives in Wrocław) 
 

Kolejne studium polsko-czechosłowackie opracowano w 1975 roku. Ponownie 
powrócono do rzecznej wersji kanału, która umożliwiała przewóz wielkogabaryto-
wych towarów z rejonu Raciborza i Ostrawy (Polsko-Czechosłowackie... 1975). 
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Założono, że projektowany zbiornik Racibórz będzie wykorzystywany jako integralny 
odcinek drogi wodnej Odra-Dunaj. Trasa kanału na długości 16 km będzie przebiegać 
przez zbiornik „Racibórz”, od granicy z Czechami do Raciborza. Kiedy w latach 70. 
XX wieku zdecydowano, że zbiornik wodny „Racibórz Górny” będzie częścią projek-
towanego kanału Odra-Dunaj, opracowano szereg propozycji przebiegu szlaków wod-
nych przez akwen (Czaja 2019).  

W 1977 roku opracowano polsko-czechosłowackie studium, w którym komplek-
sowo przedstawiono koncepcje przyszłego połączenia kanałowego Odra-Dunaj. 
W rozważaniach ponownie przedstawiono dwie wersje tras kanału, przy czym w obu 
przyjęto budowę zbiornika wodnego Racibórz i poprowadzenie kanału przez jego cza-
szę na długości 10 km, aż do śluzy w Kopytovie. Ponadto w 1981 roku Komitet Trans-
portu Śródlądowego przy ONZ zaprezentował studium ekonomiczne, w którym trasa 
przyszłego kanału Odra-Dunaj na terenach Polski i Czechosłowacji będzie w ogólnych 
zarysach zgodna z opracowaniami proponowanymi przez te kraje. Zatem od Koźla po 
Jesenik byłby to kanał lateralny, poprowadzony powyżej Raciborza przez projekto-
wany tam zbiornik wodny. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych: jazów, śluz, 
akweduktów i portów byłaby zgodna z projektami przedstawionymi przez te kraje. 
jednak do połowy lat 80. XX wieku nie podjęto ostatecznej decyzji czy na odcinku 
Koźle-Ostrawa będzie to wersja kanałowa czy rzeczna. 
 

2. PODSUMOWANIE 
 

Z zaprezentowanych w publikacji analiz wynika, że o losach budowy kanału 
decydowały głównie przyczyny polityczne i ekonomiczne. Częste zmiany granic pań-
stwowych w regionie dzisiejszego pogranicza Polski i Czech powodowały, że od lat 
60. XIX wieku, kiedy to opracowano pierwsze uzasadnione ekonomicznie i realne 
technicznie projekty drogi wodnej Odra-Dunaj, szlak ten nadal pozostaje w sferze za-
mierzeń a może nawet marzeń. Ponadto wieloletnie zmienne losy projektu spowodo-
wały postępujące zagospodarowanie obszaru pogranicza, eliminując coraz więcej te-
renów w Polsce i Czechach z projektowanych kiedyś tras tej drogi wodnej. Pewne 
nadzieje budzi uchwała Rady Ministrów RP, przyjęta w czerwcu 2016 roku. Dotyczy 
ona planów budowy śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do 2030 
roku. Priorytetowym zadaniem ma być przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do 
parametrów Va klasy żeglowności oraz budowę polskiego odcinka kanału Dunaj-
Odra-Łaba. Prace koncepcyjne w tym zakresie prowadzone są w Biurze ds. Odrzań-
skiej Drogi Wodnej, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 
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Abstract 

 
Integrated water resource management requires consideration of the needs of multiple users. 

Among these, conservation needs usually remain considered in last place, if at all. This paper attempts 
to analyze the current habitat conditions of the Upper Narew Valley and the Narew outflow regime 
dependent on water distribution in the Siemianówka Reservoir. In scenario analyses and on the basis of 
available data on reservoir functioning, possibilities of maintaining spring flooding for the needs of the 
great snipe (Gallinago media) were determined, with restrictions arising from the need to ensure the 
needs of other water users. It was concluded that introduction of protection of the great snipe habitats 
to the catalog of water users' needs would result in deterioration of the level of fulfilment of other tasks. 
Therefore, a balanced solution should be sought, in which different tasks, including nature-related tasks, 
will be represented. Such analyses require extending the set of evaluation criteria beyond the water-
economic criteria used in this study and arranging a discussion in which the local community will have 
an opportunity to agree on priorities after learning about the effects of the available options. It seems 
important to review the need for flood protection as defined by the current Water Management Manual, 
which requires to be redefined in view of ongoing climate change. 
 
Key words: water management, runoff, Gallinago media, habitat, Narew, lowlands 
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1. WSTĘP 
 
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi to proces, który promuje skoor-

dynowany rozwój i zarządzanie wodą w celu maksymalizacji rozwoju gospodarczego 
i społecznego, nie powodując strat w zasobach środowiska przyrodniczego. Z do-
świadczenia dotychczas prowadzonej gospodarki wodnej na świecie wynika, że głów-
nym problemem w procesie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi nie jest 
maltuzjańskie widmo całkowitego niedoboru wody, ale wprowadzenie racjonalnych 
metod gospodarowania tym zasobem (Biswas, 1981). Realizacja tej idei pociąga zatem 
za sobą szereg działań technicznych (np. budowa zbiorników retencyjnych) oraz bio-
remediacyjnych (np. odtwarzanie bagiennych stref buforowych), których zadaniem 
jest zapewnienie wszystkim użytkownikom wysokiej jakości wody w ilości wystar-
czającej do realizacji ich działań (np. prowadzenia gospodarki rolnej, Iglesias i Gar-
rote, 2015) przy równoczesnym zachowaniu dobrego stanu środowiska lub – gdzie jest 
to możliwe – jego poprawy.  

Zadania zbiornika Siemianówka na etapie projektowania obejmowały zaopa-
trzenie w wodę użytków rolnych w dolinie Narwi, przemysłu i gospodarki komunal-
nej, w tym przerzut wody do Supraśli dla Białegostoku. Już po ukończeniu budowy 
zadania te uległy zmianie – żadna z grup użytkowników nie zgłaszała przewidywa-
nych zapotrzebowań. Pojawiły się natomiast zadania związane z rekreacyjnym i hy-
droenergetycznym wykorzystaniem obiektu (Sokołowski i in. 1994), a także zapew-
nianie występowania wiosennych zalewów doliny Narwi w celu ochrony jej walorów 
przyrodniczych (Pusłowska i in. 1995). Obecne zadania są podobne – bez względu na 
problemy jakości wody dominuje wykorzystanie rekreacyjne w sezonie wakacyjnym, 
wędkarstwo, hodowla ryb i produkcja energii w małej elektrowni wodnej. Realizo-
wana jest także ochrona przed powodzią, która nie była przewidywana w założeniach 
projektowych zbiornika (Sokołowski i in. 1994). Zadanie ochrony walorów przyrod-
niczych doliny Narwi jest uwzględnione w obowiązującej Instrukcji Gospodarowania 
Wodą Zbiornika Wodnego Siemianówka (EKO-DOK 2009), ale ponieważ niezbędne 
ilości wody nie zostały określone, zadanie to nie jest aktywnie realizowane.  

Jednym z powodów ochrony zalewowej doliny Górnej Narwi jest zachowanie 
tokowisk dubelta. Dubelt, Gallinago media, jest średniej wielości ptakiem siewkowym 
z rodziny bekasowatych Scolopacidae (Cramp 1985). W Polsce jest gatunkiem nie-
licznym, zagrożonym wyginięciem (Wilk i in. 2020), a jago populację o spadowym 
trendzie ocenia się na 400-550 samców (Chodkiewicz i in. 2015, Chylarecki i in. 
2018). W dolinie Narwi jego populację ocenia się na 60-85 samców (Korniluk i in. 
2015). Wyróżnia go tokowiskowy system kojarzenia (Lemnell 1978), a lokalizacja to-
kowisk wynika z dostępności wilgotnych łąk i torfowisk zasobnych w dżdżownice, 
stanowiące jego główne pożywienie (Kålås i in. 1997; Løfaldli i in. 1997). Na równi-
nach zalewowych preferuje jako żerowiska siedliska wilgotne, zasobne w dżdżownice, 
o niskiej i mało zwartej roślinności z dużą ilością odkrytej i grząskiej gleby (Korniluk 
i in. 2021). U gatunku tego stwierdzono, że lepsza kondycja osobników wiąże się 
z dłuższym utrzymywaniem się zalewów wiosennych w dolinach rzecznych (Witkow-
ska i in. 2022). Stąd też, w obliczu zmian częstości, czasów trwania oraz zasięgów 
wiosennych zalewów, w dolinie Narwi poniżej zbiornika Siemianówka, będącej istot-
nym w skali Europy miejscem tokowania i gniazdowania dubelta, należy dążyć do 
przywrócenia właściwych warunków siedliskowych. Możliwości takiego działania są 
ściśle uzależnione od gospodarki wodnej w zbiorniku. 

W artykule przedstawiono próbę oceny możliwości prowadzenia zintegrowanej 
gospodarki wodnej na zbiorniku Siemianówka z uwzględnieniem potrzeb utrzymania 
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wysokiego uwilgotnienia siedlisk dolinowych w okresie wiosennym od 01 IV do 15 V. 
Dokonano oceny oddziaływania zbiornika Siemianówka na przepływ Narwi na pod-
stawie danych z przekroju wodowskazowego IMGW-PIB w Bonadarach i Dziennika 
Gospodarowania Wodą. Analizy scenariuszowe przeprowadzono w trzech odrębnych 
wariantach gospodarowania wodą z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia potrzeb 
zachowania wysokiego uwilgotnienia oraz zalewów siedlisk bagiennych w dolinie Na-
rwi. Na podstawie analizy wskazano potrzebę działań w zakresie zmiany rozrządu 
wody na zbiorniku Siemianówka w celu optymalnego spełnienia potrzeb użytkowni-
ków wody w analizowanym systemie wodnogospodarczym (Grygoruk i in. 2021). 

 
2. MATERIAŁY I METODY 

 
2.1. Charakterystyka zbiornika Siemianówka 

 
Zbiornik Siemianówka (rys. 1) jest sztucznym zbiornikiem wodnym wybudo-

wanym w górnym biegu rzeki Narew (km 437+300 wg Dziennika Gospodarowania 
Wodą, 2011). Powierzchnia jego zlewni wynosi 1050 km2, z czego 913 km2 znajduje 
się w Białorusi. Pojemność całkowita zbiornika jest równa 79,5 hm3. Przy normalnym 
poziomie piętrzenia (NPP = 144,5 m n.p.m.) zbiornik ma powierzchnię ok. 32 km2, 
11 km długości, od 0,8 do 4,5 km szerokości, 2,5 m średniej głębokości i 7 m głębo-
kości maksymalnej. Budowa zbiornika Siemianówka (ZS) rozpoczęła się w 1977 r., 
a pierwsze piętrzenie miało miejsce w 1990 (Sokołowski i in. 1994). 

 

 
 

Rys 1. Lokalizacja zbiornika Siemianówka 
Fig. 1. Location of the Siemianówka reservoir 

 
Poniżej ZS znajduje się wodowskaz IMGW-PIB Bondary, dla którego przepływ 

średni z wielolecia 1993-2020 (okres pracy ZS) wynosił SSQ = 3,99 m3s-1, a przepływ 
średni niski SNQ = 1,82 m3s-1. Przepływy maksymalne roczne przyjmowały wartości 
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od 1,60 m3s-1 do 21,4 m3s-1, a ich średnia była równa SWQ = 10,6 m3s-1. W wieloleciu 
sprzed budowy zbiornika (1964-1992) odpowiednie przepływy charakterystyczne 
w Bondarach wynosiły: SSQ = 5,54 m3s-1, SNQ = 1,21 m3s-1, SWQ = 31,8 m3s-1, przy 
zmienności WQ w zakresie od 5,86 m3s-1 do 77,6 m3s-1. Zmniejszenie wartości SSQ 
w wieloleciu 1993-2020 w stosunku do lat 1964-1992 wskazuje, że wielolecie to było 
mniej zasobne w wodę, natomiast zmiany wartości SNQ (wzrost) oraz SWQ (spadek) 
świadczą o wpływie zbiornika Siemianówka na reżim hydrologiczny Narwi (Marcin-
kowski i Grygoruk 2017). 

 
2.2. Zasady gospodarowania wodą w zbiorniku 

 
Analiza oddziaływania gospodarowania wodą ZS na warunki hydrologiczne i sie-

dliskowe doliny Narwi poniżej zbiornika została przeprowadzona na podstawie da-
nych pochodzących z Dziennika Gospodarowania Wodą oraz aktualnej Instrukcji Go-
spodarowania Wodą Zbiornika Wodnego Siemianówka (IGWZWS; EKO-DOK 
2009). Zgodnie z zapisami IGWZWS zbiornik realizuje następujące zadania: 
 zapewnienie przepływu nienaruszalnego (Qn = 1,0 m3s-1), 
 produkcja energii elektrycznej w trybie ciągłym (2 turbiny o max przełyku 

1,46 m3s-1 każda), 
 interwencyjne zasilanie Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN), 
 ochrona przeciwpowodziowa doliny Narwi do ujścia Narewki; warstwa rezerwy 

przeciwpowodziowej (VRS) w zbiorniku ma pojemność 14,3106 m3 (30.III-
30.IX) i 39,1106 m3 (1 XII-19 III); okres 1 X-30 XI jest przeznaczony na wy-
pracowanie rezerwy zimowej (rys. 2), przy czym zalecane jest wypracowanie tej 
rezerwy przed utworzeniem się pokrywy lodowej; wartości przepływu dozwo-
lonego (Qdoz) poniżej zbiornika wynoszą od 6,3 m3s-1 w czasie sianokosów do 
12,6 m3s-1 w okresie nawodnień, 60,9 m3s-1 w sezonie wiosennych zalewów 
(20 III-15 IV) i 8,6 m3s-1 w pozostałym czasie (rys. 2), 

 umożliwienie prowadzenia gospodarki rybackiej w ZS i w przylegających sta-
wach rybnych eksploatowanych przez PZW Białystok, dzięki utrzymywaniu 
wysokiego napełnienia zbiornika w sezonie hodowlanym (15 IV-15 X), obniża-
nie napełnienia po 15 X dla ułatwienia odłowów ryb, przepływ dozwolony 
w trakcie zmniejszania napełnienia wynosi Qdoz = 8,6 m3s-1, 

 umożliwienie turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania ZS i terenów przy-
brzeżnych poprzez utrzymanie możliwie wysokiego i niezmiennego napełnienia 
w sezonie turystycznym (VII-VIII), 

 ochrona walorów przyrodniczych doliny Narwi do ujścia Narewki przez ograni-
czenie stopnia redukcji wiosennego wezbrania roztopowego. 
Pojemność użytkowa zbiornika jest podzielona na warstwy (rys. 2). Pierwsza 

(dolna) warstwa pojemności użytkowej (VU1 = Vm) jest przeznaczona wyłącznie do 
utrzymywania przepływu nienaruszalnego. Z warstwy drugiej, VU2, mogą być reali-
zowane odpływy przez jedną turbinę hydroelektrowni. Z warstwy trzeciej, VU3, mogą 
być zaopatrywane obie turbiny, a z warstwy czwartej, VU4 – dodatkowo inne zadania 
zbiornika, w tym związane z ochroną przyrody. Pojemności warstw VU3 i VU4 są 
zmienne w czasie, w zależności od aktualnej pojemności rezerwy przeciwpowodziowej. 
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Rys. 2. Wybrane parametry planu dyspozytorskiego ZS – warstwy pojemności użytkowej i rezerwy 
przeciwpowodziowej oraz Qdoz; źródło danych: IGWZWS  

Fig. 2. Selected parameters of the Siemianówka reservoir (ZS) decision rules – usable capacity layers 
(VU1-VU4) and flood reserve capacity (VRS) and harmless flow (Qdoz); data source: IGWZWS 

 
2.3. Model symulacyjny zbiornika Siemianówka  

 
Specyfika lokalizacji zbiornika Siemianówka – cofka zbiornika sięga niemal do  

granicy państwa – powoduje brak informacji o dopływie wody. Do oszacowania wiel-
kości sumarycznego dopływu (z Narwi, Pszczółki, Kołonnej i mniejszych cieków 
uchodzących do ZS) została wykorzystana zależność regresyjna między ciągami prze-
pływów średnich dobowych z wodowskazów Bondary na Narwi i Narewka na Na-
rewce, opracowana dla okresu sprzed budowy zbiornika (1964-1985; IGWZWS). 
Dane o opadach pochodziły z posterunku opadowego IMGW-PIB w Narewce. Do 
oszacowania wielkości parowania wykorzystano wyniki modelowania (Marcinkowski 
i in. 2016) oraz, dla lat 2016-2020, regresję pomiędzy ewapotranspiracją wskaźnikową 
obliczaną dla doliny górnej Narwi i górnej Biebrzy (opracowaną dla okresu 1961-
2015; artykuł w przygotowaniu). 

Podstawą modelu zbiornika jest bilans wody w zbiorniku (1), w którym 
uwzględniono: sumaryczny dopływ do zbiornika Q [m3s-1], opad na P [mm] i paro-
wanie ET [mm] z powierzchni zbiornika, F [km2] oraz odpływ T [m3s-1]. W równaniu 
bilansowym pominięto ilość wody przesiąkającej przez zaporę czołową. Powierzchnia 
zbiornika obliczana jest na podstawie napełnienia zbiornika na początku doby 
VP [hm3]. Wielkość odpływu jest określana zgodnie z przyjętymi zasadami gospoda-
rowania wodą, w zależności od symulowanego scenariusza, i uwzględnia ilość wody 
potrzebną do realizacji zadań zbiornika w danym kroku czasowym. Napełnienie zbior-
nika na końcu kroku czasowego VK [hm3] staje się napełnieniem początkowym dla 
kroku następnego (2). Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla okresu 1.VII.1998-
31.X.2020 z dobowym krokiem czasowym. 

 
 = + ∙ ∆ + 10 ∙ ( − ) ∙ − ∙ ∆  (1) 
 
 =  (2) 
 

gdzie: 
Δt - długość kroku symulacji [106 s]. 
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2.4. Modelowane zadania zbiornika  
 

W modelu uwzględniono zarówno zadania zaopatrzenia użytkowników w wodę 
jak i ochrony przed powodzią. W warunkach powodziowych, określonych przez jed-
noczesne występowanie dopływów do zbiornika większych od przepływu dozwolo-
nego i napełnienia zbiornika na początku analizowanego kroku czasowego przekra-
czającego pojemność użytkową = ∑ , wielkość odpływu była równa Qdoz. 
Taki sam odpływ był realizowany w trakcie opróżniania rezerwy przeciwpowodziowej 
(VRS) po zakończeniu wezbrania i w okresie wypracowywania rezerwy zimowej. Re-
zerwa przeciwpowodziowa mogła być napełniania jedynie dopływami przekraczają-
cymi Qdoz. W przypadkach, gdy realizowanie przepływu dozwolonego prowadziłoby 
do wypełnienia zbiornika ponad jego całkowitą pojemność + , odpływ równy 
był dopływowi pomniejszonemu o wolną pojemność zbiornika na początku kroku cza-
sowego, z uwzględnieniem jego długości: ( = − ( + − ) Δ⁄ ). 

Ilość wody odpływająca ze zbiornika dla potrzeb zaopatrzenia w wodę była uza-
leżniona od bieżącego napełnienia ZS, zgodnie z opisanymi w punkcie 2.2 zasadami 
dostępu użytkowników do warstw użytkowych zbiornika (np. z warstwy VU1 był reali-
zowany wyłącznie przepływ nienaruszalny). Potrzeby wodne hydroelektrowni przyjmo-
wano na stałym poziomie, równym przepustowości turbin. Pominięto zalecenie utrzy-
mywania niezmiennego napełnienia ZS w okresie występowania zjawisk lodowych. 

 
2.5. Kryteria oceny realizacji zadań  

 
Do oceny stopnia realizacji zadań zbiornika wykorzystano kryterium gwarancji 

czasowej (Pusłowska-Tyszewska i in. 2017, Hydroprojekt 1992) oraz częstość prze-
kroczenia przepływu dozwolonego. Gwarancja czasowa jest definiowana jako stosu-
nek liczby kroków czasowych, w których zadanie zostało zrealizowane, do liczby 
przedziałów czasowych, w których zadanie występowało (np. gwarancja zapewnienia 
odpowiednich warunków hydrologicznych w siedliskach dubelta jest obliczana tylko 
dla okresu wiosennego). Gwarancję czasową obliczano dla zachowania przepływu 
nienaruszalnego (Gt Qn), pracy jednej i dwóch turbin hydroelektrowni (Gt 1_turb, 
Gt 2_turb), zapewnienia potrzeb ochrony siedlisk dubelta (Gt dubelt) w sezonie wio-
sennym (1.IV-15.V; co najmniej przepływ brzegowy), występowania napełnień zbior-
nika nie mniejszych niż przyjęte wartości progowe (40, 50, 60 hm3) w sezonie hodowli 
ryb (GtHod VK40, VK50 i VK60) i w sezonie turystycznym (GtTur VK40, VK50 
i VK60). Częstość przekroczenia przepływu dozwolonego (CzQdoz) jest definiowana 
jako stosunek sumy liczby dni, w których całkowity odpływ ze zbiornika był większy 
niż przepływ dozwolony obowiązujący w danym okresie, do całkowitej liczby dni 
w analizowanym wieloleciu. 

 
2.6. Scenariusze gospodarowania wodą  

 
W niniejszej pracy omówiono 3 scenariusze gospodarki wodnej w ZS. W scena-

riuszu bazowym, S1ins, odwzorowano pracę zbiornika zgodnie z zapisami IGWZWS. 
Ponieważ potrzeby wodne związane z ochroną walorów przyrodniczych doliny Narwi 
w sezonie zalewowym nie zostały w instrukcji ilościowo określone, to przyjęto, że są 
one równe zero i wielkość odpływu była dostosowana do potrzeb innych użytkowni-
ków wody (Qn i hydroelektrownia) lub gospodarki przeciwpowodziowej. W scena-
riuszu „Dubelt”, S2D, uwzględniono zadanie ochrony siedlisk ptaków siewkowych – 
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zmieniono w stosunku IGWZWS okres występowania sezonu zalewowego (na 1 IV-
15 V), wprowadzono w tym okresie potrzebę siedlisk dubelta (QDubelt) równą prze-
pływowi brzegowemu w Bondarach i zmniejszono wielkość przepływu dozwolonego 
obowiązującego w sezonie zalewowym z 60,9 m3s-1 do wartości w sąsiadujących se-
zonach 8,6 m3s-1. W scenariuszu „Rolnictwo”, S3Rol, uwzględniono zainteresowanie 
użytkowników rolniczych ochroną doliny przed podtopieniami w sezonie wypasu 
(przede wszystkim wrzesień-październik) i przed sianokosami – zmniejszono wiel-
kość Qdoz do wartości zapewniającej utrzymanie poziomu wody w korycie rzeki 20 cm 
poniżej przepływu brzegowego 5,2 m3s-1. Pozostałe parametry określające zasady go-
spodarowania wodą pozostawiono bez zmiany. 

 
3. WYNIKI I DYSKUSJA 

 
3.1. Oddziaływanie zbiornika na reżim hydrologiczny w sezonie wio-

sennym 
 

Przeprowadzona analiza warunków hydrologicznych w okresie istotnym dla by-
towania i rozrodu ptaków siewkowych, a szczególnie dubelta (okres od 1 IV do 15 V), 
wykazała istotny wpływ gospodarowania wodą w zbiorniku na warunki hydrologiczne 
siedlisk w dolinie Narwi. Wyniki te są zgodne z prezentowanymi wcześniej ocenami 
wpływu ZS na reżim Narwi poniżej zbiornika (Marcinkowski i Grygoruk 2017). O ile 
liczba dni z przepływami równymi lub większymi od przepływu brzegowego 
(Qb=6,65 m3s-1; Qb określono na podstawie pomiarów geodezyjnych w przekroju 
Bondary) przed wybudowaniem ZS w większości lat przekraczała 15, to po rozpoczę-
ciu pracy w ponad połowie lat 15 na 28 tak duże przepływy nie występowały (rys. 3). 
Przyczyną tej zmiany jest gospodarowanie wodą w zbiorniku zgodnie z obowiązującą 
IGWZWS, czyli bez określonego ilościowo zapotrzebowania na wodę w sezonie roz-
rodczym ptaków siewkowych.  

 

 
 

Rys. 3. Liczba dni z przepływami przekraczającymi przepływ brzegowy w sezonie rozrodczym  
dubelta – wodowskaz Bondary; źródło danych: IMGW-PIB  

Fig. 3. Number of days with flows exceeding bank-full flow during breeding season  
of great snipe – Bondary gauge; data source: IMGW-PIB 
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Uzyskanie poprawy warunków hydrologicznych siedlisk ptaków siewkowych 
byłoby możliwe w wyniku wprowadzenia odpowiedniego zadania do IGWZWS, okre-
śleniu wielkości potrzeb wodnych (wymagany przepływ lub/i dopuszczalny stopień 
redukcji wezbrania) i harmonogramu ich występowania. Ponieważ zadania przyrodni-
cze konkurują o dostęp do zasobów wodnych z innymi zadaniami zbiornika, a także 
są skonfliktowane z zadaniem ochrony przed powodzią doliny Narwi, dla potrzeb ana-
lizy efektów ich wprowadzenia przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzysta-
niem opracowanego modelu matematycznego ZS.  

 
3.2 Ocena realizacji zadań zbiornika 

 
Obliczone wartości kryteriów oceny stopnia realizacji zdań zbiornika Siemia-

nówka dla analizowanych scenariuszy gospodarowania wodą zestawiono w tablica 1. 
Na ich podstawie można stwierdzić, że wprowadzenie potrzeby ochrony siedlisk du-
belta w sezonie wiosennym powoduje zwiększenie częstości występowania przepły-
wów przekraczających przepływ brzegowy – z 0,23 w scenariuszu S1ins i S3Rol, 
w których zapotrzebowanie na zapewnienie odpowiedniego przepływu nie jest zgła-
szane (wielkości odpływów wynikają z realizacji innych zadań zbiornika, zgodnie 
z zasadami gospodarowania wodą), do 0,40 w scenariuszu S2D, w którym ze zbiornika 
odprowadzana jest woda dla potrzeb ochrony siedlisk. Zmiana gwarancji o 0,01 ozna-
cza zmianę warunków w 10 dniach analizowanego wielolecia. Jednocześnie realizacja 
zadania ochrony siedlisk dubelta powoduje zmniejszenie gwarancji czasowej napeł-
nień zbiornika o określonej wielkości. Gwarancja napełnień przekraczających 40 hm3 
nie zmienia się istotnie ani w sezonie hodowli ryb z 0,88 do 0, 85 ani w sezonie tury-
stycznym 0,83 – bez względu na realizację potrzeb ochrony siedlisk, ale już w przy-
padku napełnień większych niż 50 hm3 maleje o 0,15 w sezonie hodowlanym z 0,77 
do 0,62 i o 0,20 w sezonie turystycznym z 0,80 do 0,60. Dla napełnień większych niż 
60 hm3 w sezonie hodowlanym zmniejszenie częstości wynosi 0,18 z 0,45 do 0,27, ale 
w sezonie turystycznym jest mniej istotne i wynosi 0,14 z 0,49 do 0,35. Są to wartości 
średnie w analizowanym wieloleciu. Zmiana gwarancji czasowej występowania przy-
jętych napełnień o 0,01 oznacza w przypadku sezonu hodowlanego łącznie 41 dni 
w analizowanym wieloleciu, a w sezonie turystycznym 14 dni.  
 

Tablica 1 
Zestawienie kryteriów oceny stopnia realizacji zadań ZS 

Table 1 
Criteria for evaluating the degree of achievement of ZS tasks 

 
Scenariusz 

 
 

Gwarancja czasowa 

Gt Qn 
Gt 

1_turb 
Gt 

2_turb 
Gt  

Dubelt 
GtHod 
VK40 

GtHod 
VK60 

GtTur 
VK40 

GtTur 
VK60 CzQdoz 

S1ins 1,000 1,000 0,983 0,229 0,878 0,453 0,827 0,489 0,000 
S2D 1,000 1,000 0,980 0,398 0,847 0,271 0,826 0,346 0,002 

S3Rol 1,000 1,000 0,983 0,235 0,878 0,456 0,827 0,489 0,009 
 
Częstość występowania przekroczeń przepływu dozwolonego jest nieznacznie 

większa w scenariuszu S2D niż w S1ins. Ten wzrost spowodowany jest zmniejszeniem 
wielkości Qdoz w okresach sąsiadujących z sezonem realizacji zadania ochrony sie-
dlisk, w szczególności w okresie od 20 III do 15 IV, który w scenariuszu S1ins jest 
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sezonem zalewowym o wysokiej wartości Qdoz (w S2D Qdoz wynosi 8,6 m3s-1, 
a w S1ins Qdoz = 60,9 m3s-1). 

Zmniejszenie przepływu dozwolonego w sezonie wypracowania rezerwy prze-
ciwpowodziowej przed zimą oraz w okresach poprzedzających sianokosy (scenariusz 
S3Rol) do założonej wartości (5,2 m3s-1) wpływa nieznacznie na wielkości gwarancji 
czasowych realizacji zadań zbiornika związanych z zaopatrzeniem w wodę. Jednocze-
śnie powoduje niewielką poprawę gwarancji zapewnienia przepływów wymaganych 
dla ochrony siedlisk dubelta i praktycznie nie wpływa na występowanie określonych 
napełnień. Powoduje natomiast zwiększenie częstości przekroczenia Qdoz o 0,009 
w stosunku do scenariusza S1ins (73 dni w analizowanym wieloleciu). Przekroczenia 
te wystąpiły w roku 2010 i 2011 (wrzesień – luty), kiedy zmniejszona wielkość Qdoz 
nie umożliwiła opróżnienia rezerwy w sezonie jesiennym oraz w analogicznej sytuacji 
w roku 2017 (październik – grudzień). 

Porównanie wyników symulacji funkcjonowania zbiornika Siemianówka w sce-
nariuszach S1ins i S2D w wybranym okresie (IX 2015-VIII 2020) przedstawiono na 
rys. 4. Pokazano zarówno odpływy ze zbiornika symulowane  zgodnie z analizowa-
nymi scenariuszami gospodarki wodnej (T_S1Ins i T_S2D) jak i napełnienia zbiornika 
(VK_S1Ins i VK_S2D). W latach 2016 i 2018 możliwe było wydłużenie czasu wystę-
powania przepływów równych QDubelt na skutek realizacji zadania ochrony siedlisk. 
Natomiast w latach 2019 i 2020, ze względu na niskie napełnienia ZS, realizacja tego 
zadania nie była możliwa – zgodnie z założeniami scenariusza S2D odpływ ze zbior-
nika równy potrzebie QDubelt realizowany jest jedynie gdy napełnienia należą do 
czwartej warstwy użytkowej VU4 (por. rys. 3). 

 

 
 

Rys 4. Porównanie wyników symulacji funkcjonowania zbiornika Siemianówka: scenariusz S1ins 
i S2D (ochrona siedlisk dubelta) w okresie IX.2015-VIII.2020 

Fig. 4. Comparison of results of simulation of the Siemianówka Reservoir operation: scenarios S1ins 
and S2D (protection of great snipe habitats) in the period IX.2015-VIII.2020 

 
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że istnieją możliwo-

ści poprawy warunków hydrologicznych w siedliskach dubelta w dolinie Narwi, jed-
nak, jak zawsze w sytuacji wielu zadań, poprawa tych warunków wywołuje pogorsze-
nie innych. Wprowadzenie potrzeb siedlisk dubelta (scenariusz S2D) powoduje 
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zmniejszenie zasobów wodnych zbiornika w okresie letnim i wczesno jesiennym, czyli 
w sezonie turystycznym i częściowo w sezonie hodowli ryb. Dotyczy to szczególnie 
występowania dużych pojemności, przekraczających 60 hm3. Zmniejszenie przepły-
wów dozwolonych w sezonie wypracowania rezerwy powodziowej (częściowo okres 
wypasu) uniemożliwia w latach mokrych odpowiednio szybkie opróżnianie zbiornika, 
co prowadzi do występowania przepływów przekraczających Qdoz. Zmiana Qdoz pro-
wadzi również do nieznacznej poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych zwią-
zanych z ochroną siedlisk dubelta. 

Dalsze poszukiwanie możliwości poprawy warunków hydrologicznych siedlisk 
ptaków siewkowych wiązałyby się ze zmianami parametrów zasad gospodarki wodnej 
w zbiorniku Siemianówka, takich jak zmniejszenie pojemności warstwy VU3, prze-
znaczonej dla pracy hydroelektrowni, lub też zmniejszenie pojemności rezerwy prze-
ciwpowodziowej zbiornika. Każde z tych działań prowadziłoby do powiększenia po-
jemności czwartej warstwy użytkowej i tym samym do zwiększenia ilości wody do-
stępnej dla ochrony siedlisk. Za podjęciem dalszych badań nad możliwością zmniej-
szenia rezerwy przeciwpowodziowej w okresie zimowym przemawia nie tylko zwięk-
szenie ilości wody dla potrzeb ochrony siedlisk, ale też potencjalne złagodzenie kon-
fliktu z zadaniami utrzymywania wysokich napełnień zbiornika w sezonie hodowla-
nym i rekreacyjnym.  
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Wprowadzenie do IGWZWS zadania ochrony siedlisk ptaków siewkowych 
w dolinie Narwi, z wielkością zapotrzebowania i okresem realizacji powoduje zwięk-
szenie częstości występowania pożądanych warunków hydrologicznych w tych siedli-
skach. Dalsze zwiększanie częstości jest uzależnione od zmiany zasad gospodarowa-
nia wodą w zbiorniku Siemianówka. Celowe jest podjęcie dalszych prac nad określe-
niem takich parametrów, które umożliwią osiągnięcie kompromisu z pozostałymi za-
daniami realizowanymi przez zbiornik, w szczególności utrzymywaniem wysokich 
napełnień dla zapewnienia odpowiednich warunków hodowli ryb i rekreacyjnego wy-
korzystania zbiornika oraz ochroną przeciwpowodziową. Wprowadzenie potrzeb 
ochrony siedlisk spowoduje pogorszenie stopnia realizacji tych zadań, należy więc po-
szukiwać rozwiązania zrównoważonego, w którym różne zadania, w tym zadania 
przyrodnicze będą reprezentowane. Analizy takie wymagają rozszerzenia zbioru kry-
teriów oceny poza przedstawione w artykule kryteria wodnogospodarcze oraz zaaran-
żowania dyskusji, w której lokalna społeczność będzie miała możliwość uzgadniania 
priorytetów po zapoznaniu się z efektami dostępnych opcji. Istotna wydaje się wery-
fikacja potrzeby ochrony przeciwpowodziowej w zakresie określonym obecnie obo-
wiązującą Instrukcją Gospodarowania Wodą.  
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LOSS OF THE CAPACITY OF KEY DAM RESERVOIRS  
IN POLAND  

 
Abstract 

 
A significant problem in the operation of river reservoirs is filling with sediments. The dynamics 

of silting of a specific reservoir is conditioned by many factors, including features of river sediment, 
parameters of the geometry and structure of the reservoir and water management instructions on the 
dam. The volume of the sediments permanently retained in the reservoir reduces its capacity and, con-
sequently, may limit its functions. In our work, 47 multi-purpose reservoirs of key importance for flood 
protection, hydropower and having an impact on counteracting the effects of drought in Poland were 
analyzed. The research was based on bathymetric data obtained from PGW Waters Polish and TAU-
RON Ekoenergia Sp. z o.o., then statistical analyzes were performed and the basic morphometric char-
acteristics were calculated: general change in capacity, percentage of reduced initial capacity of the 
reservoir, dynamics of capacity changes, average annual silting rate of reservoirs, tank life and forecasts 
of capacity loss. Since the commissioning of the 47 tested reservoirs until now, the total capacity has 
decreased by 5.2%, i.e. by approx. 200 million m3, and the average annual silting rate of the reservoirs 
does not exceed 0.2% of the loss of their capacity. There is a differentiation in terms of the degree of 
changes in reservoir capacity in relation to the initial capacity - maximum 37.3% for mountain reservoirs 
and 15% for lowland reservoirs. 
 
Key words: reservoirs, capacity loss, capacity management, flood protection, drought prevention  
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1. WSTĘP 
 
 Jednym z istotnych problemów w eksploatacji zbiorników wodnych jest wypeł-
nianie osadami (Kondolf i in. 2014). Szacuje się, że każdego roku utracie ulega 1% 
światowego zasobu retencji zbiornikowej brutto (Mahmood i in. 1987). Powoduje to 
straty w wysokości od 6 do 10 mld USD rocznie (Mazhar i in. 2021). Według infor-
macji Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (https://www.icold-cigb.org/) 
roczną masę rumowiska niesionego przez rzeki oceniono na około 24-30 mld ton 
i oszacowano, że w akwenach eksploatowanych przez 30-40 lat akumuluje się każ-
dego roku około 1400 hm3 osadów (https://www.icold-cigb.org/).  
 Dynamika zamulania konkretnego zbiornika jest uwarunkowana wieloma czynni-
kami (Beuselinck i in. 2002). Antropopresja wywiera znaczący wpływ na specyfikę 
przebiegu zachodzących procesów limnicznych, np.: obiegu wody, wahań stanów wody, 
procesów termicznych i tlenowych, przebiegu zjawisk lodowych, zmian w żyzności 
wód, procesów brzegowych, kumulacji zanieczyszczeń, ale także formowania osadów 
dennych i żywotności zbiorników (Rzętała 2008, Matysik i in. 2020, Absalon i in. 
2020, Ulańczyk i in. 2021). Możliwość wypełniania danego akwenu osadami uzależ-
niona może być również od cech rumowiska rzecznego, parametrów geometrii i struk-
tury zbiornika oraz instrukcji gospodarowania wodą na zaporze (Hassan i in. 2015).  
 Zarządzający systemami zasobów wodnych zwykle rozważają dwa rodzaje dzia-
łań: zwiększenie infrastruktury lub poprawę efektywności gospodarki wodnej. Obję-
tość osadu trwale zatrzymanego w zbiorniku zmniejsza jego pojemność, a w konse-
kwencji może ograniczyć jego funkcje np. przeciwpowodziową, żeglugową czy hy-
droenergetyczną. Znane są liczne przypadki, gdy zmiana pojemności uruchamiała ko-
nieczność jej pierwotnego przywrócenia poprzez zabiegi techniczne albo powodowała 
wręcz likwidację obiektu (Sarakinos 2002). Od niedawna znane są klasyfikacje do-
stępnych strategii, które przeciwdziałają nadmiernej sedymentacji osadów w zbiorni-
kach (Morris 2020). Również Kondolf i in. (2014) podsumowują globalne doświad-
czenia w zarządzaniu osadami zbiornikowymi. Niestety nadal obserwowany jest brak 
polityk krajowych zarządzania osadem na obszarach dorzeczy (Habel i in. 2021). 
 Głównym celem artykułu jest ocena utraty pojemności 47 kluczowych dla go-
spodarki wodnej zbiorników wodnych w Polsce. Przeprowadzono obliczenia wskaź-
ników opisujących ilościową i jakościową zmianę pojemności zbiorników wraz z pro-
gnozami krótko- i długoterminowymi. 
 W tabeli 1, 2 i 3 zamieszczono opracowane dane udostępnione przez w Za-
rządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, 
Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, TAURON Ekoenergia sp. z o.o. 

 
2. OBSZAR I METODY BADAŃ 

 
2.1. Obszar badań 

 
 Analizie poddano 47 zbiorników ważnych dla ochrony przeciwpowodziowej 
(prowadzony jest dla nich codzienny monitoring sytuacji hydrologicznej, w tym aktu-
alnej pojemności i rezerwy powodziowej), hydroenergetyki oraz mających wpływ na 
przeciwdziałanie skutkom suszy w Polsce (tablica 1). Najwięcej z analizowanych 
akwenów powstało w wyniku spiętrzenia wód rzeki Nysy Kłodzkiej (4 zbiorniki), na-
tomiast po 3 usytuowane są na rzekach: Dunajcu, Sole i Wiśle. Obliczony średni czas 
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eksploatacji analizowanych zbiorników to 48 lat. Najdłużej funkcjonującym zbiorni-
kiem jest Leśna, który został uruchomiony w 1907 r., z kolei najmłodszym Świnna 
Poręba, oddany do użytku w 2016 r.  
 Wszystkie analizowane zbiorniki są wielozadaniowe. Dominującą i podstawową 
funkcją większości z nich jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej poprzez 
zmniejszenie zagrożenia powodziowego na skutek redukcji fali wezbraniowej i kontro-
lowanie jej wielkości. Istotną rolą jest również piętrzenie wody wpływające na przeciw-
działanie skutkom suszy. Oprócz kształtowania gospodarki wodnej wiele zbiorników 
pełni funkcję energetyczną. Ponadto wiele zbiorników użytkowanych jest dodatkowo 
na cele rekreacyjne i turystyczne oraz zaopatrzenia w wodę ludności i przedsiębiorstw 
przemysłowych. Wpływ na pełnione przez zbiorniki wskazane funkcje ma akumulacja 
w nich rumowiska prowadząca do zmniejszania ich pojemności (Łajczak 1986). 
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja analizowanych zbiorników na tle mapy sieci rzecznej oraz głównych dorzeczy 
i działów wodnych. Podstawowe parametry przedstawione na mapie zbiorników podano w tablicy 1. 
Fig. 1. Location of the analyzed reservoirs against the map of the river network and the main river ba-

sins and divisions. The basic parameters of the reservoirs listed on the map are given in table 1. 
 

Tablica 1 
Podstawowe parametry zbiorników kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce 

Table 1 
Basic parameters of reservoirs crucial for water management in Poland 

 

Nr Zbiornik Rzeka Rok  
budowy 

Powierzch-
nia zlewni 

[km2] 

Powierzchnia 
przy maksy-

malnym pozio-
mie piętrzenia 

[km2] 

Czas  
wymiany 

wody 
[dni] 

Pojemność 
przy nor-

malnym po-
ziomie pię-

trzenia 
[hm3] 

1 Besko Wisłok 1978 210 1,30 60,0 6,9 
2 Brody Iłżeckie Kamienna 1964 650 1,90 22,0 6,7 
3 Bukówka Bóbr 1987 22 2,00 194,0 12,8 



124  D. Absalon, Ł. Pieron, M. Matysik, M. Habel 
 

4 Chańcza Czarna  
Staszowska 1984 470 4,70 218,0 14,2 

5 Cieszanowice Luciąża 1998 80 2,20 106,0 5,7 
6 Czaniec Soła 1967 1150 0,46 1,0 1,3 
7 Czchów Dunajec 1949 5300 2,50 1,3 7,5 

8 Czorsztyn  
Niedzica Dunajec 1997 1200 12,30 116,0 176,5 

9 Dębe Narew 1963 69000 33,00 8,2 90,0 
10 Dobczyce Raba 1986 900 10,70 146,0 92,7 
11 Dobromierz Strzegomka 1987 80 1,00 113,0 10,0 
12 Domaniów Radomka 2001 740 5,00 31,0 9,9 
13 Goczałkowice Wisła 1955 430 32,00 80,0 118,1 

14 Gopło  Noteć 
Wschodnia 1970 1173 21,80 b.d. 73,36 

15 Jeziorsko Warta 1991 8390 42,00 56,0 142,8 
16 Klimkówka Ropa 1994 180 3,10 148,0 32,0 

17 Kozielno Nysa 
Kłodzka 2002 2185 3,46 b.d. 12,9 

18 Kuźnica  
Warężyńska Przemsza 2005 294 4,86 b.d. 39,2 

19 Leśna Kwisa 1907 290 1,40 38,0 7,0 
20 Lubachów Bystrzyca 1917 145 0,50 55,0 4,9 
21 Łąka Pszczynka 1986 160 4,20 80,0 8,0 
22 Miedzna Wąglanka 1979 130 1,80 81,0 3,4 
23 Mietków Bystrzyca 1986 720 9,10 128,0 63,0 
24 Nielisz Wieprz, Por 2008 1260 8,30 107,0 20,6 

25 Nysa Nysa  
Kłodzka 1972 4000 21,00 59,0 66,3 

26 Otmuchów Nysa  
Kłodzka 1933 2360 21,00 61,0 59,0 

27 Pakość 
Noteć  

Zachodnia, 
Mała Noteć 

1974 1581 13,02 b.d. 80,18 

28 Pilchowice Bóbr 1912 1200 2,40 37,0 24,0 
29 Pogoria III Pogoria 1974 19 2,08 b.d. 11,4 
30 Poraj Warta 1979 390 5,00 97,0 13,0 
31 Porąbka Soła 1936 1100 3,70 22,0 22,0 
32 Przeczyce Przemsza 1963 300 4,70 109,0 8,6 
33 Rożnów Dunajec 1942 4900 16,00 31,0 155,8 
34 Rybnik Ruda 1973 350 4,70 76,0 22,1 
35 Siemianówka Narew 1995 600 32,50 198,0 64,8 
36 Słup Nysa Szalona 1978 380 4,90 22,0 23,6 
37 Solina San 1968 1190 22,00 299,0 472,0 
38 Sosnówka Czerwonka 2002 100 1,80 162,0 10,9 
39 Sulejów Pilica 1973 4900 24,00 38,0 75,1 
40 Świnna Poręba Skawa 2016 802 10,35 b.d. 100,8 

41 Topola Nysa  
Kłodzka 2002 2150 3,40 15,2 16,5 

42 Tresna Soła 1967 1100 10,00 90,0 53,9 
43 Turawa  Mała Panew 1948 1500 21,00 115,0 80,0 
44 Wióry Świślina 2007 363 4,08 b.d. 15,7 
45 Wisła Czarne Wisła 1973 29 0,41 b.d. 2,3 
46 Włocławek Wisła 1970 168900 75,00 4,5 369,9 
47 Złotniki Kwisa 1924 280 1,20 27,0 9,7 
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2.2. Metody badań 
 

Charakterystykę parametrów zlewniowych badanych zbiorników opracowano 
na podstawie cyfrowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (Mapa Podziału Hy-
drograficznego Polski). Wartości pojemności początkowych i aktualnych uzyskano 
z kwerendy w archiwach jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie oraz danych 
spółki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.. Ponadto pozyskano gotowe dane o pojemności 
z badaniań batymetrycznych oraz własnych obliczeń z wykorzystaniem sondowań 
zbiorników. Na podstawie tych danych wyznaczono pojemności początkowe oraz ak-
tualne zbiorników. Dokonano obliczeń ogólnej zmiany pojemności (1), stopnia 
zmniejszonej pojemności początkowej zbiornika (2), dynamiki zmian pojemności (3), 
średniorocznego tempa zamulania zbiorników (4), czy poglądowej żywotności zbior-
ników (5). Przeprowadzono również obliczenia prognozy utraty pojemności.  

Do obliczeń zmian pojemności zbiorników wykorzystano następujący wzór: 
 

 ∆V = Vi – Va   (1) 
gdzie: 

∆V – utrata pojemności zbiornika zaporowego w okresie bilansowym w hm3, 
Vi – pojemność początkowa w hm3, 
Va – pojemność aktualna w hm3, 
 

Odsetek zmniejszonej pojemności początkowej zbiornika w % obliczono na podsta-
wie formuły, w której wykorzystano wyżej wymienione oznaczenia: 
 
 ∆V /Vi  (2) 
 
Dynamikę zmian pojemności, tj. średnie roczne zamulanie, obliczono ze wzoru: 
 
 S = ∆V /n  (3) 
gdzie: 

S – średnie roczne zamulanie (sedymentacja) w hm3, 
∆V – ubytek pojemności zbiornika zaporowego w okresie bilansowym w hm3, 
n – liczba lat eksploatacji zbiornika. 

 
Z kolei średnie roczne zamulanie w stosunku do pojemności wyjściowej w % uzy-
skano ze wzoru: 
 
 S/Vi (4) 
 
Do określenia poglądowej żywotności zbiorników wykorzystano formułę: 
 
  

=
2

−  
gdzie: 

V50 – utrata 50% pojemności początkowej w latach, 
Vi – pojemność początkowa w hm3, 
S – średnie roczne zamulanie (sedymentacja) w hm3, 
n – liczba lat eksploatacji zbiornika. 

(5) 
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3. WYNIKI 
 

3.1. Analiza zmian pojemności 
 

Łączna pojemność początkowa analizowanych zbiorników przy maksymalnym 
poziomie piętrzenia, rozumiana jako zaprojektowana i uzyskana na etapie uruchomie-
nia to maksymalna pojemność jaką posiada zbiornik w celu przeprowadzenia fali po-
wodziowej, wynosiła 3677,751 hm3 (tab. 2). Obecnie jest ona mniejsza o 5,2% i wy-
nosi 3485,095 hm3 (rys. 2) W rezultacie możliwe jest magazynowanie 192,656 hm3 
mniej wody (tab. 2). Na tej podstawie można stwierdzić, że mamy do czynienia z utratą 
prawie 200 hm3, co można porównać do ubytku w krajowych zasobach jednego z du-
żych zbiorników np. Jeziorsko czy Goczałkowice. Ustalono, że w 27 zbiornikach po-
jemność zmniejszyła się średnio o 8,7%. Ograniczenie pojemności dotyczyło zarówno 
zbiorników na rzekach górskich jak i nizinnych. Maksymalnie o 31,9% zmniejszyła 
się pojemność w zbiorniku Rożnów na rzece Dunajec, karpackim dopływie Wisły. 
Zbiornik Włocławek na Wiśle (zbiornik nizinny) stracił najwięcej pojemności, bo aż 
79,01 hm3 (14,8%), a średnie roczne ograniczenie pojemności to 1,549 hm3 (0,29%). 
W analizowanych 27 zbiornikach, które utraciły pojemność, średnie roczne ogranicze-
nie pojemności postępuje w tempie około 0,2%.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Aktualna pojemność analizowanych 47 kluczowych zbiorników w Polsce 
Objaśnienia: NPP (normalny poziom piętrzenia) – najwyższy poziom zwierciadła wody w normalnych 
warunkach użytkowania budowli piętrzącej; MaxPP (maksymalnym poziom piętrzenia) – najwyższy 
poziom zwierciadła spiętrzonej wody z uwzględnieniem stałej rezerwy powodziowej; Vu (pojemność 
użytkowa zbiornika) – pojemność zbiornika przeznaczona do wykorzystania dla ustalonych celów tego 
zbiornika, zawartą między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia; Vps 
(pojemność powodziowa stała zbiornika) – pojemność zbiornika przeznaczona do wykorzystywania 
przy przechodzeniu fali powodziowej, zawarta między normalnym poziomem piętrzenia a maksymal-
nym poziomem piętrzenia; Vc (pojemność całkowita zbiornika) – pojemność zbiornika uwzględniająca 
łączną wartość Vu i Vps 

Fig. 2. The current capacity of the analyzed 47 key reservoirs in Poland 
Explanations: NPP (normal damming water level)—the highest level of the water table in normal con-
ditions of use; MaxPP (maximum damming water level)—the highest level of the dammed water table, 
taking into account the permanent flood reserve; Vu (usable volume of the reservoir) – the capacity of 
the reservoir intended to be used for specific purposes of this reservoir, between the minimum damming 
water level and the normal damming level; Vps (permanent flood capacity of the reservoir) – reservoir 
capacity intended to be used when the flood wave is passing, between the normal damming level and 
the maximum damming level; Vc (total capacity of the reservoir) – reservoir capacity taking into ac-
count the total value of Vu and Vps. 

MaxPP 

Vps = 768 hm3 

NPP 

Vc = 3485 hm3 Vu = 2717 hm3 
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Tablica 2  
Obliczone zmiany pojemności przy maksymalnym poziomie piętrzenia (MaxPP) w zbiornikach  

kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce 
Table 2  

Calculated changes in capacity at MaxPP in reservoirs of key importance for water management in Poland 
 

Nr Zbiornik Rzeka 
Pojemność przy MaxPP 

[hm3 ] 
Zmiany  

pojemności 
Początkowa Aktualna [hm3] % 

1 Besko Wisłok 16,000 13,210 -2,790 -17,4 
2 Brody Iłżeckie Kamienna 7,590 7,010 -0,580 -7,6 
3 Bukówka Bóbr 16,790 16,660 -0,130 -0,8 

4 Chańcza Czarna  
Staszowska 24,220 23,780 -0,440 -1,8 

5 Cieszanowice Luciąża 9,100 9,100 0,000 0,0 
6 Czaniec Soła 1,300 1,300 0,000 0,0 
7 Czchów Dunajec 12,000 7,530 -4,470 -37,3 
8 Czorsztyn Niedzica Dunajec 231,900 238,553 6,653 2,9 
9 Dębe Narew 94,300 95,980 1,680 1,8 

10 Dobczyce Raba 141,740 137,720 -4,020 -2,8 
11 Dobromierz Strzegomka 11,350 11,350 0,000 0,0 
12 Domaniów Radomka 12,895 14,370 1,475 11,4 
13 Goczałkowice Wisła 163,100 161,300 -1,800 -1,1 

14 Gopło Noteć  
Wschodnia 88,640 88,640 0,000 0,0 

15 Jeziorsko Warta 203,000 202,037 -0,963 -0,5 
16 Klimkówka Ropa 43,500 41,950 -1,550 -3,6 
17 Kozielno Nysa Kłodzka 16,400 16,302 -0,098 -0,6 
18 Kuźnica Warężyńska Przemsza 46,280 46,280 0,000 0,0 
19 Leśna Kwisa 16,800 16,800 0,000 0,0 
20 Lubachów Bystrzyca 8,000 6,807 -1,193 -14,9 
21 Łąka Pszczynka 11,150 11,150 0,000 0,0 
22 Miedzna Wąglanka 3,802 3,802 0,000 0,0 
23 Mietków Bystrzyca 71,800 77,220 5,420 7,5 
24 Nielisz Wieprz, Por 27,140 28,471 1,331 4,9 
25 Nysa Nysa Kłodzka 111,000 122,050 11,050 10,0 
26 Otmuchów Nysa Kłodzka 142,650 129,460 -13,190 -9,2 

27 Pakość Noteć Zachodnia, 
Mała Noteć 86,460 86,460 0,000 0,0 

28 Pilchowice Bóbr 53,500 50,000 -3,500 -6,5 
29 Pogoria III Pogoria 12,033 12,033 0,000 0,0 
30 Poraj Warta 25,100 20,802 -4,298 -17,1 
31 Porąbka Soła 32,200 26,540 -5,660 -17,6 
32 Przeczyce Przemsza 20,740 20,352 -0,388 -1,9 
33 Rożnów Dunajec 228,7 155,770 -72,930 -31,9 
34 Rybnik Ruda 24,000 23,322 -0,678 -2,8 
35 Siemianówka Narew 79,500 79,500 0,000 0,0 
36 Słup Nysa Szalona 38,600 38,050 -0,550 -1,4 
37 Solina San 474,500 472,040 -2,460 -0,5 
38 Sosnówka Czerwonka 14,000 14,840 0,840 6,0 
39 Sulejów Pilica 86,594 84,330 -2,264 -2,6 
40 Świnna Poręba Skawa 160,844 160,844 0,000 0,0 
41 Topola Nysa Kłodzka 26,500 21,676 -4,824 -18,2 
42 Tresna Soła 102,000 92,700 -9,300 -9,1 
43 Turawa Mała Panew 95,500 92,610 -2,890 -3,0 
44 Wióry Świślina 35,333 34,660 -0,673 -1,9 
45 Wisła Czarne Wisła 4,500 4,044 -0,456 -10,1 
46 Włocławek Wisła 532,600 453,590 -79,010 -14,8 
47 Złotniki Kwisa 12,100 12,100 0,000 0,0 



128  D. Absalon, Ł. Pieron, M. Matysik, M. Habel 
 

Natomiast objętość magazynowanej wody przy normalnym poziomie piętrzenia, 
to 2717,04 hm3 (rys. 2) – ta wartość jest istotna w kontekście przeciwdziałaniu skut-
kom suszy i produkcji energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że zbiorniki dysponują 
łączną rezerwą powodziową (rozumie się przez to pojemność zbiornika przeznaczoną 
do wykorzystywania przy przechodzeniu fali powodziowej, zawartą między normal-
nym poziomem piętrzenia a maksymalnym poziomem piętrzenia (Dz.U. 2019 poz. 
1725) o wartości 768,055 hm3, co stanowi około 22,0% pojemności całkowitej (rys. 2). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że główną przyczyną ograniczania pojem-
ności omawianych zbiorników jest dostawa rumowiska. Materiał unoszony stanowił 
praktycznie całość materiału klastycznego dostarczanego do zbiorników górskich, na-
tomiast wleczony ma znaczenie w przypadku zbiorników nizinnych (Banach 1988). 
Z kolei erozja brzegów odgrywa zróżnicowaną rolę. W zbiornikach położonych 
w Karpatach, dostawa osadów w taki sposób jest efektywna tylko w pierwszych 10-
20 latach ich eksploatacji, a później praktycznie zanika, zaś w zbiornikach nizinnych 
jest stale obserwowana (Łajczak 1999). Jednocześnie trwałe zatrzymywanie do 100% 
materiału dennego i unoszonego skutkuje natychmiastowym zmniejszeniem trans-
portu i sedymentacji w dalszym biegu rzeki (Łajczak 1999) W 27 zbiornikach zanoto-
wano zmniejszenie pojemności, w przypadku 7 zbiorników pojemność przy maksy-
malnym poziomie piętrzenia wzrosła (tablica 2). Przestrzenne zmiany pojemności 
w analizowanych zbiornikach pokazano na rys. 3. 
 

 
 

Rys. 3. Klasy zmian pojemności (w %) w zbiornikach kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce 
(numeracja zbiorników zgodna z rys. 1 i tab. 1). 

Fig. 3. Classes of capacity changes (in %) in reservoirs of key importance for water management in 
Poland (numbering of reservoirs is in accordance with Figure 1 and Table 1). 

 
Największą jednostkową stratę pojemności przy maksymalnym poziomie pię-

trzenia zaobserwowano w zbiorniku Włocławek (kategoria II) (tablica 2). Przyczyną 
takiego stanu jest intensywna dostawa rumowiska wleczonego z dorzecza i jego aku-
mulowanie, głównie w górnej części zbiornika (Banach 1988), a także zachodzące na 
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dużą skalę procesy osuwiskowe oraz obrywanie i osypywanie się materiału, będące 
znaczącym źródłem dostawy materiału klastycznego (Łajczak 1999). Dużą stratę ob-
jętości zanotowano również na zbiorniku Rożnów na rzece Dunajec (kategoria I). 
Utracone 72,930 hm3 zdolności retencyjnej tego zbiornika jest wartością wyższą od 
pojemności przy maksymalnym poziomie piętrzenia 2/3 analizowanych zbiorników. 
W ciągu 50 lat eksploatacji akwenu całkowitemu zamuleniu uległa górna część cofki, 
a długość zbiornika przy średnim piętrzeniu skróciła się o 40% (Łajczak 1999). Pod 
względem procentowej utraty zdolności retencyjnych Rożnów ustępuje zdecydowanie 
mniejszemu zbiornikowi Czchów (kategoria I) – kolejnemu na Dunajcu, usytuowa-
nym bezpośrednio poniżej niego. W przypadku obu tych zbiorników przyczyną jest 
dostawa rumowiska wleczonego, którego akumulacja szczególnie widoczna jest 
w strefach cofkowych. W zbiorniku Rożnów transportowane jest ono głównie Dunaj-
cem, natomiast dla Czchowa dostawa z tej rzeki jest znacznie ograniczona. Jest to 
płytki zbiornik dolinowy, w którym dostarczany materiał klastyczny może podlegać 
dłuższej depozycji jedynie w sytuacji braku dużych wezbrań, gdyż podczas nich zgro-
madzone osady podlegają intensywnej erozji. Jest to następstwo gwałtownego zrzutu 
wód z górnego głębokiego zbiornika kaskady na potrzeby utrzymywania rezerwy po-
wodziowej (Łajczak 1999). Potencjalnym źródłem deponowanego materiału w zbior-
niku Czchów jest rzeka Łososina. Po 1975 r. wzdłuż jej koryta przeprowadzono wiele 
prac regulacyjnych, aby zapobiec erozji i zmniejszyć spadki zwierciadła wody. Wy-
budowano zabudowę hydrotechniczną w postawi poprzecznych progów stabilizują-
cych (przeciwrumowiskowych) oraz gabionów zabezpieczających brzegi. W ich efek-
cie spadło obciążenie koryta materiałem o wartość 13,3687 kg·s−1 m−1 (Radecki-Paw-
lik i in. 2019) Jest to przydatna informacja związana z wykorzystaniem zasobów wod-
nych, ponieważ dodatkowo zbiornik jest źródłem wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w regionie.  
 

3.2. Dynamika zmian pojemności oraz ocena żywotności 
 
Szczegółowym badaniom zachodzących zmian poddano zbiorniki, w których za-

obserwowano utratę pojemności. Analizowano dynamikę procesów rocznej utraty po-
jemności w ujęciu jednostkowym i procentowym (tablica 3), a także powiązaną z tym 
prognozę zmian. Wykonano obliczenia czasu jaki jest niezbędny do utraty 50% i 80% 
pojemności początkowej. Na wskaźnik średniego rocznego zamulania ma wpływ 
wiele czynników, do których zaliczamy: budowę geologiczną zlewni, rzeźbę, warunki 
klimatyczne, szatę roślinną, stosunki hydrologiczne oraz elementy antropogeniczne, 
takie jak: wielkość zbiornika, zabudowa hydrotechniczna i użytkowanie terenu 
w zlewni (Łajczak 1999). Uwzględnienie aktualnych tendencji pozwoliło z kolei na 
określenie żywotności poszczególnych zbiorników w ujęciu krótkoterminowym (wy-
pełnienie 50% pojemności początkowej przy maksymalnym poziomie piętrzenia) 
i długoterminowej (80%). Przyjęcie do analiz tej drugiej wartości wynika z faktu, 
że w literaturze przyjmuje się, że gdy osiągnięty zostanie ten poziom, to zbiornik prze-
staje spełniać funkcję retencyjną. W rzeczywistości jest to zależne od charakterystyki 
poszczególnych obiektów i teoretycznie może się zawierać w przedziale od nieco po-
nad 0 do prawie 100%. Z tego powodu obliczone wartości czasu trwania tej fazy wy-
pełniania osadami należy rozpatrywać wyłącznie poglądowo (Łajczak 1999).  
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Tablica 3 
Dynamika zmiany pojemności w zbiornikach kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce  

należących do kategorii zmian pojemności od I do III 
Table 3 

The rate of volume change in reservoirs of key importance for water management in Poland,  
belonging to the classes of volume changes from I to III. 

 

Nr Zbiornik Rzeka 

Średnia roczna utrata po-
jemności 

Czas utraty 
50% pojem-

ności po-
czątkowej 

[lata] 

Czas utraty 
80% po-
jemności 
początko-
wej [lata] 

[hm3] [%] 

1 Besko Wisłok 0,065 0,41 80 128 
2 Brody Iłżeckie Kamienna 0,010 0,13 316 506 
3 Bukówka Bóbr 0,004 0,02 2162 3459 

4 Chańcza Czarna  
Staszowska 0,012 0,05 981 1570 

7 Czchów Dunajec 0,062 0,52 25 39 
10 Dobczyce Raba 0,115 0,08 582 931 
13 Goczałkowice Wisła 0,027 0,02 2924 4679 
15 Jeziorsko Warta 0,032 0,02 3132 5011 
16 Klimkówka Ropa 0,057 0,13 352 563 
17 Kozielno Nysa Kłodzka 0,005 0,03 1571 2513 
20 Lubachów Bystrzyca 0,011 0,14 245 392 
26 Otmuchów Nysa Kłodzka 0,150 0,11 388 621 
28 Pilchowice Bóbr 0,032 0,06 724 1159 
30 Poraj Warta 0,102 0,41 81 129 
31 Porąbka Soła 0,067 0,21 157 251 
32 Przeczyce Przemsza 0,007 0,03 1492 2387 
33 Rożnów Dunajec 0,923 0,40 45 72 
34 Rybnik Ruda 0,014 0,06 802 1282 
36 Słup Nysa Szalona 0,013 0,03 1466 2345 
37 Solina San 0,046 0,01 5058 8094 
39 Sulejów Pilica 0,047 0,05 870 1392 
41 Topola Nysa Kłodzka 0,254 0,96 33 53 
42 Tresna Soła 0,172 0,17 242 387 
43 Turawa Mała Panew 0,040 0,04 1133 1813 
44 Wióry Świślina 0,048 0,14 354 566 
45 Wisła Czarne Wisła 0,010 0,21 189 302 
46 Włocławek Wisła 1,549 0,29 121 193 

 
 
Tempo utraty pojemności zbiorników zależy od dwóch wielkości, rocznej do-

stawy materiału do zbiornika i jego zdolności do trwałego zatrzymywania osadów. 
Rozmiary i tempo tego procesu określa także ich: głębokość, pojemność, morfologia 
czaszy oraz czas eksploatacji, z upływem którego w wyniku postępującego wypłyca-
nia maleją możliwości sedymentacyjne (Łajczak 1999). Rozpatrując dynamikę zamu-
lania widoczna jest bardzo duża intensywność tego procesu w zbiornikach: Włocławek 
i Rożnów, gdzie przeciętnie każdego roku ubywa w nich odpowiednio 1,549 hm3 
i 0,923 hm3 (tablica 3, rys. 4).  

Dynamikę zamulania zbiorników przeanalizowano także w ujęciu odsetka tra-
conej corocznie pojemności względem pojemności początkowej. W tej kategorii przo-
duje Topola (0,96%), a wpływ na wyższą pozycję od zbiornika Rożnów (0,40%) miała 
znaczna różnica w ich pojemności inicjalnej (rys. 4). W przypadku zbiornika Rożnów 
zaobserwowano zwolnienie procesu zamulania, gdyż stwierdzone pod koniec 
XX wieku tempo utraty pojemności wynosiło 0,58% początkowej pojemności rocznie, 
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a w pierwszych 20 latach funkcjonowania było nawet 2-krotnie szybsze (Łajczak 
1999). Analizując dane historyczne, z pomiarów objętości wykonywanych cyklicznie 
w okresach eksploatacji wybranych zbiorników zaznacza się zależność rocznego 
tempa utraty pojemności do wieku zbiornika – wraz z wydłużaniem się czasu eksplo-
atacji zmniejszała się wartość rocznego tempa utraty pojemności.  

Przedstawione dane dotyczące średniego rocznego tempa zamulania zbiorników 
umożliwiły przygotowanie prognoz dotyczących utraty pojemności, czyli tzw. żywot-
ności. Spośród 26 analizowanych zbiorników (tab. 3 i rys. 5) szczególnie wyróżniają 
się dwa z nich, tj. Czchów i Topola. W przypadku pierwszego uzyskane wyniki wska-
zują, że jeżeli dotychczasowe tempo zamulania utrzymałoby się w dalszym ciągu to 
utraciłby połowę swojej pierwotnej objętości już za 25 lat, a 80% w ciągu 39 lat (rys. 
5). Wiemy jednak, że przeprowadzone prace regulacyjne na rzece Łososinie doprowa-
dzające swe wody do zbiornika Czchów spowodowały, że wartość rumowiska dostar-
czanego do zbiornika została ograniczona, przez co prawdopodobny jest scenariusz 
wydłużenia jego żywotności (Radecki-Pawlik 2019). Przykład zbiornika Czchów po-
kazuje, że trzeba ostrożnie podchodzić do obliczania żywotności wyłącznie na podsta-
wie danych dotyczących pojemności wyjściowej i aktualnej.  
 

 
 

Rys. 4. Średnioroczne tempo utraty pojemności zbiorników kluczowych dla gospodarki wodnej 
w Polsce należących do klas zmian pojemności od I do III (numeracja zbiorników zgodna  

z rys. 1 i tablicą 1) 
Fig. 4. The average annual rate of loss of the capacity of reservoirs of key importance for water man-

agement in Poland, belonging to classes of capacity changes from I to III.  
(numbering of reservoirs is in accordance with Figure 1 and Table 1) 
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Rys. 5. Prognoza dotycząca utraty pojemności do wartości 50% pojemności początkowej zbiorników 
kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce należących do klas zmian pojemności od 1 do 3 (nume-

racja zbiorników zgodna z rysunkiem 1 i tabelą 1).  
Fig. 5. Forecast for the loss of capacity up to the value of 50% of the initial capacity of key reservoirs 
for water management in Poland, belonging to capacity change classes I to II (numbering of reservoirs 

is in accordance with Figure 1 and Table 1). 
 

4. WNIOSKI 
 
 Przeprowadzone analizy w zakresie 47 zbiorników kluczowych dla gospodarki 
wodnej Polsce pozwalają stwierdzić, że: 
1. Podstawową funkcją dla większości z nich jest ochrona przeciwpowodziowa, przy 

okazji retencja niezbędna dla przeciwdziałania skutkom suszy i na potrzeby elek-
trowni wodnych. 

2. Średni czas eksploatacji zbiorników wynosi 48 lat. 
3. Od czasu ich uruchomienia do chwili obecnej łączna pojemność przy maksymal-

nym poziomie piętrzenia zmniejszyła się o 192,656 hm3, o 5,2% (w 27 odnoto-
wano zmniejszenie zdolności retencyjnych, w 7 zwiększenie, a dla 13 nie zaobser-
wowano zmian). 

4. Średnie roczne tempo zamulania zbiorników nie przekracza 0,2% utraty ich po-
jemności. 

5. Widoczne jest zróżnicowanie pod względem stopnia zmian pojemności w sto-
sunku do pojemności początkowej – Czchów cechuje się największym odsetkiem 
utraconej objętości (37,3%), natomiast Włocławek stracił najwięcej, bo aż 79,01 hm3 
(ok. 15% pojemności), zbiornik Domaniów zwiększył swoją pojemność o 11,4% 
względem pojemności wyjściowej (1,475 hm3), z kolei Nysa o 11,050 hm3 (10,0%). 

6. Średnie roczne zamulanie dla zbiornika Włocławek to 1,549 hm3, czyli przeciętnie 
każdego roku zasoby wodne zmniejszają się o 0,29% względem początkowych 
parametrów. 
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7. Przyjmując, że tempo zamulania zbiornika Czchów byłoby analogiczne do dotych-
czasowego to utraciłby on połowę swojej pierwotnej objętości już za 25 lat, a 80% 
w ciągu zaledwie 39 lat – jednak przeprowadzone prace regulacyjne na jego do-
pływie ograniczyły dopływ rumowiska. 

8. Utrata pojemności może mieć istotny wpływ na właściwe gospodarowanie zaso-
bami wodnymi zbiorników, w tym ochronę przeciwpowodziową i przeciwdziała-
nie skutkom suszy oraz funkcje energetyczne, w związku z czym zasadnym wy-
daje się skoordynowanie działań w zakresie zarządzania osadami. 

9. Dotychczas brakuje krajowej polityki w zakresie zarządzania pojemnością zbior-
ników oraz planów zarządzania osadem.  
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ASSESSMENT OF THE THREAT AND RISK OF FLOODS IN 
KRAKOW FOR SELECTED SCENARIOS OF DISASTER OF 

HYDROTECHNICAL FACILITIES 
 

Abstract 
 

In the article analyzes the potential effects of extreme floods in the area of Kraków, resulting 
from two selected scenarios of failure of hydrotechnical facilities were presented. The following sce-
narios were analysed:  destruction of embankments in the city area and the catastrophe of two dams of 
the Soła river Cascade (Tresna and Porąbka). The estimation of losses and damage was made on the 
basis of the results of model studies and flood hazard and flood risk assessments, carried out as part of 
the analysis of the second planning cycle of the Flood Directive implementation. The expected losses 
in Kraków were estimated at PLN 7.3 - 8.9 billion and the number of inhabitants at risk was estimated 
at 203 - 250 thousand. 

 
Key words: embankment break, dam disaster, hydraulic modelling, flood loss and damage 
 

1. WSTĘP 
 

Kraków, miasto z dużą liczbą mieszkańców i największym w Polsce nagroma-
dzeniem unikalnych zabytków jest poważnie zagrożone powodzią. Jak dotąd szczęśli-
wie uniknął katastrofy na miarę Wrocławia w roku 1997, jest jednak faktem, że od 
setek lat obszar dzisiejszego Krakowa nawiedzany był wielokrotnie powodziami 
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(tablica 1), powodującymi ofiary śmiertelne oraz straty w infrastrukturze miejskiej 
i mieniu osób prywatnych (Punzet 1995, Bielański 1997, Wojciechowski 2010). 
 

Tablica 1 
Zestawienie rzędnych i wartości kulminacji powodzi katastrofalnych w profilu mostu Dębnickiego 

Table 1 
The list of the values of ordinates and culmination of catastrophic floods in profile of the Dębnicki 

Bridge 
 

Lp. 
Powodzie 

historyczne 
 [rok] 

Kulminacja Prawdopodo-
bieństwo  

przewyższenia 
przepływu  

maksymalnego  
p [%] 

Kulminacja 

Przepływ 
[m3∙s-1] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

Przepływ 
[m3∙s-1] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

1 1813 3176 206,71 Q0,1% 3870 208,13 
2 2010 2476 204,65 Q0,2% 3156 206,67 
3 1970 2300 204,21 Q1% 2411 204,54 
4 1903 2250 204,09 Q10% 1336 201,87 
5 1997 2100 203,71 Q50% 680 200,58 

 
Pomimo wielu wysiłków podejmowanych w ostatnich ponad stu latach stan bez-

pieczeństwa powodziowego w Krakowie nadal nie jest zadawalający. Obecne wały 
przeciwpowodziowe w Krakowie zapewniają (uwzględniając ich przepustowość do 
korony, bez wymaganego właściwymi przepisami zapasu wysokości) przeprowadze-
nie fali powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia ok. 0,4% (średnio raz na 
250 lat) i natężeniu przepływu w kulminacji 2970 m3∙s-1 na odcinku od ujścia Rudawy 
do mostu Grunwaldzkiego, czyli w miejscu gdzie są najniższe wały. Jeżeli przeanali-
zujemy wymagane prawem wzniesienia ponad przepływ miarodajny i kontrolny dla 
wałów I klasy, wówczas mówić możemy jedynie o zabezpieczeniu Krakowa na wodę 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i przepływie 2411 m3.s-1. 

W artykule udzielono odpowiedzi na pytanie jakie skutki dla miasta w obecnej 
jego strukturze, obszarze, gęstości zaludnienia i zagospodarowaniu przestrzennym 
wywołać mogą powodzie, których genezą mogą być awarie obiektów hydrotechnicz-
nych. Próby takiej oceny dokonano na podstawie wyników prac wykonanych w latach 
2019 – 2022 dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map 
ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru Polski dla wybranych scenariuszy powo-
dziowych, wykonanych na zlecenie PGW Wody Polskie KZGW. 

 
2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE SCENARIUSZY  

 
W II cyklu planistycznym na potrzeby wdrażania Dyrektywy Powodziowej, 

zgodnie z ustawą Prawo wodne, wykonano analizy dla następujących scenariuszy po-
wodziowych: 
1. Scenariusz I – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi 0,2% (średnio raz na 500 lat);  
2. Scenariusz II – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1% (średnio raz na 100 lat);  
3. Scenariusz III – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi 10% (średnio raz na 10 lat);  
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4. Scenariusz IV – obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszcze-
nia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (wyznaczone dla przepływu 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%);  

5. Scenariusz BP – obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszko-
dzenia budowli piętrzącej.  
Założenia metodyczne stanowiące podstawę dla opracowania scenariuszy I-IV 

wymienionych w pkt 1-4 zawarto w opracowaniu metodycznym IMGW-PIB i Arcadis 
(2020a), natomiast dla scenariusza BP wymienionego w pkt 5 zawarto w opracowaniu 
metodycznym MGGP (2021a), która jest rozwinięciem założeń metodycznych zapro-
ponowanych w pracy RZGW Kraków i IMGW Warszawa (2011).  

 
2.1. Modelowanie katastrofy związanej z awarią wału (IV) 

 
Mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie wskutek 

zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych wynikają z możliwości 
awarii wałów w dowolnej lokalizacji. Obszary narażone na zalanie w przypadku cał-
kowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego opracowuje się, według metodyki 
IMGW-PIB i Arcadis (2020a) w następujący sposób:  
1. Scenariusz wykonuje się dla wszystkich obwałowanych rzek wskazanych we 

wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (w przypadku Krakowa dla Wisły i jej 
dopływów w granicach miasta).  

2. Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się dla średniego prawdopodobień-
stwa powodzi wynoszącego 1% (średnio raz na 100 lat).  

3. Scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego opracowuje się 
z zastosowaniem jednej z dwóch poniżej opisanych metod.  
 pierwsza (uproszczona), polega na wykorzystaniu wyników modelowania dla 

scenariusza II (Q1%). Do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego 
w tej metodzie wykorzystuje się maksymalne rzędne zwierciadła wody, będące 
wynikiem modelowania hydrodynamicznego opracowanego w ramach scena-
riusza II. Rzędne zwierciadła wody obliczone dla strefy korytowej podlegają 
przeniesieniu na równoległy obszar zawala. W tym celu przygotowuje się ze-
stawy przedłużonych przekrojów korytowych dopasowanych do kształtu do-
liny rzecznej. Dla sprawdzenia czy przyjęte rzędne nie są zbyt wysokie i nie 
powodują nadmiernej głębokości i powiększonego zasięgu zalewu, autorzy 
metody wykonali analizę porównawczą na obszarach gdzie w ramach I cyklu 
planistycznego stosowano pełne modelowanie hydrodynamiczne. W przy-
padku zdecydowanej większości dolin rzecznych nie odnotowano istotnych 
różnic (za wyjątkiem tych dolin, które można określić jako płaskie). Zatem  
w II cyklu planistycznym w szerszym zakresie wykorzystywano metodę 
uproszczoną,   

 druga metoda (wymagająca przeprowadzenia modelowania hydrodynamicz-
nego), stosowana jest zazwyczaj w przypadku płaskich i rozległych dolin 
rzecznych lub rzek, których rzędne terenów znajdujących po stronie odpo-
wietrznej wałów przeciwpowodziowych są znacząco niższe od rzędnych te-
renu międzywala.  

Wybór metody jest uzależniony od specyficznych warunków topograficznych, 
hydrograficznych dolin rzecznych i warunków hydrologicznych rzek. Dla obszaru 
miasta Krakowa została zastosowana metoda pierwsza. Obszar zagrożenia powodzio-
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wego został wyznaczony metodą przeniesienia rzędnych zwierciadła wody z między-
wala na terasy zalewowe. 
 

2.2.  Modelowanie katastrofy związanej z awarią  
budowli piętrzącej (BP) 

 
W metodyce MGGP (2021a) określono zasady budowy scenariuszy katastrofy. 

Przyjęto założenia związane z warunkami hydrologicznymi i napełnieniem początko-
wym zbiornika oraz parametrów symulowanych uszkodzeń zapory.  

Dla pojedynczego zbiornika jako hydrogram dopływu przyjmowano hipote-
tyczną falę o kulminacji równej przepływowi kontrolnemu (w zależności od klasy bu-
dowli są to przepływy o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,02 – 0,3%), napełnie-
nie początkowe zostało przyjęte jako maksymalny poziom piętrzenia zbiornika, a awa-
ria urządzeń upustowych powinna ograniczyć nominalne możliwości upustowych tak 
aby uzyskać przelanie. Bezpośrednimi przyczynami katastrofy mogą być:  

 wariant 1 – przelanie przez koronę zapory (zapory ziemne) lub uszkodzenie 
pojedynczej sekcji korpusu zapory (zapory betonowe), 

 wariant 2 – przebicie hydrauliczne (zapory ziemne) lub uszkodzenie kilku sek-
cji korpusu zapory (zapory betonowe). 

Dla zbiorników w kaskadzie różnica polega na przyjęciu dla dolnego zbiornika, 
jako hydrogram dopływający, fali wynikającej z katastrofy zbiornika górnego. 

W zakresie modelowania procesu katastrofy i jej skutków w dorzeczu metodyka 
przyjmuje następujące najważniejsze zasady: 
1. Model zbiornika stanowi integralny element modelu hydraulicznego. Opis geo-

metrii czaszy zbiornika oparto na krzywej pojemności zbiornika. Zapora czołowa 
zbiornika została zaimplementowana jako przelew o szerokiej koronie o parame-
trach odpowiadających rzeczywistym charakterystykom obiektu, a pracę zbior-
nika opisano zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą w warunkach powodzio-
wych i przyjętymi założeniami odnośnie awarii urządzeń upustowych. Reguły 
sterowania zostały wprowadzone do modelu 1D przy wykorzystaniu funkcji 
CONTROL STRUCTURE. Parametry uszkodzeń zapory zaimplementowano 
w strukturze obliczeniowej odpowiedzialnej za odwzorowanie katastrofy – 
DAMBREAK STRUCTURE w modelu 1D (Mike 11). 

2. Do modelowania hydrodynamicznego doliny poniżej zapory wykorzystane zo-
stały modele opracowane na potrzeby MZP i MRP dla powodzi rzecznych. Obli-
czenia były prowadzone w oparciu o modele 1D (Mike 11).  

3. Przekroje poprzeczne koryta rzeki i terenów przyległych wykonano metodą po-
miarów geodezyjnych. Do uzyskania przekrojów dolinowych wykorzystano 
NMT. Wykorzystano przekroje przygotowane do celów symulacji powodzi rzecz-
nych uzupełniane w razie potrzeby w oparciu o NMT. 

4. Podstawą określenia współczynników szorstkości były klasy pokrycia terenu, 
ustalone na etapie wykonywania pomiarów geodezyjnych lub wydzielone na pod-
stawie BDOT10k, ortofotomap oraz innych dostępnych materiałów. W części 
przypadków dla odcinka 10 km bezpośrednio poniżej zapory przyjęto, ze względu 
na napełnienie i prędkości bezpośrednio poniżej zapory, współczynnik szorstko-
ści Manninga o wartości n = 0,1.  

5. W opracowanych modelach jako górny warunek brzegowy przyjmowany był hy-
drogram dopływu do zbiornika, odpowiadający fali o kulminacji równej przepły-
wowi kontrolnemu dla zapory. Dolnym warunkiem brzegowym, zamykającym 
model, był hydrogram stanów wody lub krzywa natężenia przepływu. 
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Wewnętrzne warunki brzegowe (dopływy boczne skupione i rozłożone) przyjęto 
identyczne jak w scenariuszu I (Q0,2%).  

6. Proces wykonania, na podstawie OZP, map zagrożenia powodziowego i map ry-
zyka powodziowego jest zgodny z metodyką dla powodzi rzecznych, z uwzględ-
nieniem specyfiki scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących 
w zakresie m.in. nazw map, zawartości legend i struktury bazy danych oraz struk-
tury katalogowej. 
 

3. WYBRANE SCENARIUSZE POWODZI W KRAKOWIE 
 

W artykule analizowano grupę zjawisk powodziowych związanych z awarią 
obiektów hydrotechnicznych. Spośród nich wybrano do analizy dwa scenariusze: 
 powódź związana ze zniszczeniem obwałowań Wisły na całym odcinku koryta 

Wisły w obrębie miasta (scenariusz IV) wykonany przez IMGW-PIB i Arcadis 
(2020b), 

 powódź spowpdowana zniszczeniem lub uszkodzeniem zapór w Tresnej i Po-
rąbce na Sole, budowli piętrzących zlokalizowanych w zlewni Wisły powyżej 
miasta (scenariusz BP), zrealizowany przez MGGP (2021b). 

Scenariusz zniszczenia obwałowań w Krakowie opracowany został w oparciu 
o przeprowadzone obliczenia hydrodynamiczne wykonane dla scenariusza II (praw-
dopodobieństwo przepływu Q1%) model hybrydowy czyli połączony model 1D (ko-
ryta rzek) z modelem 2D (tereny znajdujące się poza linią brzegową rzeki). Do opra-
cowania w/w modelu zostało wykorzystane oprogramowanie MIKE FLOOD firmy 
DHI (wersja 2011). Obliczone rzędne zwierciadła wody w ramach scenariusza II zo-
stały przeniesione równolegle na teren znajdujący się po stronie odpowietrznej obwa-
łowań (każdej z rzek, zarówno dla Wisły jak i pozostałych dopływów Wisły znajdują-
cych się w granicach administracyjnych Krakowa – dla których zostały opracowane 
MZP). Takie podejście ma odzwierciedlać sytuację, kiedy awarii uległby w tym sa-
mym momencie cały system obwałowań znajdujący się w granicach administracyj-
nych miasta.  

Scenariusz awarii zapór (scenariusz BP) na Sole został wyznaczony po rozpa-
trzeniu czterech wariantów jako kombinację dwóch wariantów awarii zapory w Tres-
nej – przelanie przez koronę i przebicie hydrauliczne korpusu zapory ziemnej i dwóch 
wariantów awarii zapory betonowej w Porąbce – uszkodzeniu (wypchnięciu) jednej 
lub trzech sekcji betonowych, a następnie wyborze spośród nich tego, który daje więk-
szy zasięg OZP.  

W obu wariantach awarii zapory w Tresnej przebieg zjawisk erozyjnych prowa-
dził do powstania wyrwy w korpusie ziemnym, przez który dochodziło do opróżnienia 
czaszy zbiornika. Do obliczenia maksymalnej teoretycznej szerokości wyrwy wyko-
rzystano spośród formuł empirycznych bazujących na historycznych przypadkach ka-
tastrof zapór ziemnych na świecie, powszechnie stosowane formuły Froehlicha 
(2008), MacDonalds i Langridge-Monopolis (1984) oraz Von Thun i Gillette (1990). 
Porównania tych formuł dokonali np. Basheer i in. (2017) oceniając potencjalną kata-
strofę zapory w Mosulu w Iraku, czy Purnama i Jayadi (2021) analizując katastrofę 
zapory Jatigede w Indonezji. 

Modelowanie katastrofy budowli piętrzącej zostało przeprowadzone przy użyciu 
modelu MIKE11, firmy DHI, z wykorzystaniem modułu DAMBREAK do symulacji 
awarii zapory dla następujących warunków: 

 napełnienie początkowe zbiornika wynosiło MaxPP, 
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 dopływ do zbiornika – fala hipotetyczna o kulminacji równej przepływowi 
kontrolnemu wg Instrukcji Gospodarowania Wodą (IGW) 3052 m3∙s-1, 

 dopływy boczne poniżej zbiornika – wg scenariusza I czyli jak dla powodzi 
o prawdopodobieństwie przewyższenia Q0,2%, 

 reguły sterowania / przepustowość urządzeń upustowych – zgodnie z IGW. 
Ostatecznie jako scenariusz BP dla zbiornika Tresna, dla którego zostały przy-

gotowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przyjęto 
wariant przebicia wody przez korpus zapory i jednoczesnej awarii jednej sekcji beto-
nowej na zaporze w Porąbce. Wybrany wariant katastrofy charakteryzował się nastę-
pującymi parametrami: 

 przepływem kulminacyjnym w momencie katastrofy 14210 m3∙s-1 bezpośred-
nio poniżej zbiornika i ok. 3258 m3∙s-1 w Krakowie, 

 oddziaływaniem poniżej ujścia Soły do km 788,7 Wisły (ujście Raby) i do km 
933,5 Wisły powyżej ujścia Soły (6,5 km powyżej ujścia Pszczynki). 
 

4.  SKUTKI KATASTROF W KRAKOWIE 
 

Skutki katastrof powodziowych rozpatruje się w kategorii zagrożenia i ryzyka 
powodziowego. Zagrożenie to najogólniej zidentyfikowane obszary zalewowe wraz 
z analizami głębokości i ewentualnie prędkości przemieszczającej się wody. Jest to 
obraz pokazujący gdzie może w wyniku katastrofy znaleźć się woda, oraz jaką będzie 
miała głębokość i prędkość w dowolnym punkcie tego obszaru. Przyjmując pewne 
wartości graniczne tych wielkości wyznaczyć można bardziej i mniej niebezpieczne 
miejsca w obrębie obszaru zalewowego. 

Z kolei ryzyko powodziowe pokazuje skutek zagrożenia w postaci liczby zagro-
żonych mieszkańców oraz obiektów i terenów o zróżnicowanej strukturze zagospoda-
rowania. Tam gdzie jest to możliwe ryzyko określa się w jednostkach monetarnych, 
wyrażających wielkość potencjalnych strat powodziowych. Ryzyko wynika ściśle 
z zagrożenia, na ogół rośnie wraz ze wzrostem głębokości i prędkości wody na obsza-
rze zalewowym (choć nie dla wszystkich kategorii zagospodarowania). 

Podstawowym sposobem wizualizacji rozmiarów zagrożenia i ryzyka powodzio-
wego są mapy (MZP i MRP). Wersje kartograficzne tych map opracowuje się osobno 
dla każdego scenariusza powodziowego.  
 

4.1. Zagrożenie powodziowe w Krakowie 
 

Poniżej przykłady wybranego arkusza mapy zagrożenia powodziowego z głębo-
kością wody – prezentujących obszary zagrożenia powodziowego wraz z wyróżnie-
niem czterech stref głębokości wody (o wartościach granicznych 0,5 m, 2 m, 4 m) dla 
katastrofalnych scenariuszy w centralnej części Krakowa (rys. 1). 

Analizę zagrożenia i ryzyka od katastrofalnych powodzi w Krakowie przepro-
wadzono w odniesieniu do całego miasta. W tablicy 2 pokazano strukturę głębokości 
na zalanych powierzchniach jednostek administracyjnych Krakowa, w 4 przedziałach 
głębokości (0-0,5 m, 0,5-2,0 m, 2,0-4,0 m, i powyżej 4,0 m). Zestawienie obejmuje 
porównanie obu analizowanych wariantów katastrofy. 
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Rys. 1. Skutki przerwania wału (a) i katastrofy zapory w Tresnej i Porąbce (b) w śródmiejskim  
obszarze Krakowa 

Fig. 1. The effects of the embankment break (a) and the crash of the Tresna and Porąbka dams (b)  
in the downtown area of Krakow 

a 

b 
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Tablica 2 
Zestawienie zalewów powodziowych w Krakowie z podziałem na strefy głębokości dla wybranych 

scenariuszy powodziowych 
Table 2 

The list of the flooded areas in Krakow by the division into depth zones for selected flood scenarios 
 

Scenariusz katastrofy Powierzchnia 
zalewu [ha] 

Powierzchnia zalewu [ha] o głębokości 

0-0,5 m 0,5-2,0 m 2,0-4,0 m powyżej 4,0 m 

Zniszczenie obwałowań 7487,46 643,42 4259,60 2391,10 193,33 

Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 7163,81 697,15 2471,17 2884,26 1111,24 

 
Na obszarze miasta: 

 zniszczenie obwałowań powoduje wystąpienie zalewów płytkich do 0,5 m na 
powierzchni 8,59%, zalewów z przedziału 0,5-2,0 m na powierzchni 56,89%, 
zalewów z przedziału 2,0-4,0 m na powierzchni 31,93%, najgłębszych zale-
wów na powierzchni 2,58% całkowitego zalewu,  

 katastrofa zapór w Tresnej i Porąbce powoduje wystąpienie zalewów płytkich 
do 0,5 m na powierzchni 9,73%, zalewów z przedziału 0,5-2,0 m na po-
wierzchni 34,50%, zalewów z przedziału 2,0-4,0 m na powierzchni 40,26%, 
najgłębszych zalewów na powierzchni 15,51% całkowitego zalewu, 

 średnia głębokość zalewu na obszarze miasta dla przerwania wałów wynosi 
1,81 m, a dla katastrofy zapory w Tresnej i Porąbce 2,43 m. 

Z tego porównania wynika, że zniszczenie obwałowań powoduje co prawda po-
wierzchniowo zalanie większych o ok. 320 ha obszarów, to znacznie większa po-
wierzchnia obszarów najbardziej niebezpiecznych (powyżej 4,0 m głębokości), wy-
stępuje przy katastrofie zbiorników Tresna i Porąbka – 1111,24 ha. 

 
4.2. Ryzyko powodziowe w Krakowie 

 
Ryzyko to dotyczy zagrożenia ludności, obiektów o szczególnym znaczeniu spo-

łecznym i poszczególnych klas użytkowania terenu. Zagrożenie ludności określa się 
poprzez liczbę osób narażonych na powódź, obiekty o szczególnym znaczeniu spo-
łecznym poprzez ich rodzaj i liczbę (ale z pominięciem przebywających w nich osób), 
natomiast użytkowanie terenu przez zagrożoną powierzchnię i wartość strat w jednost-
kach monetarnych. 

W celu możliwie najbardziej wiarygodnego oszacowania liczby osób zamiesz-
kałych w budynkach znajdujących się w obszarze zagrożenia powodziowego, meto-
dyka IMGW-PIB, Arcadis 2020a wyszczególnia grupy obliczeniowe: budynki miesz-
kalne jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach i budynki wielorodzinne. Za-
równo informację o charakterze obiektu, jak i jego geometrii określano na podstawie 
BDOT10k z warstwy „Budynki, budowle i urządzenia” Pierwszy krok stanowi obli-
czenie liczby gospodarstw domowych w poszczególnych gminach. Bazując na budyn-
kach pozyskanych z BDOT10k, każdemu budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu 
przypisuje się jedno gospodarstwo domowe, natomiast budynkom o dwóch mieszka-
niach odpowiednio dwa gospodarstwa domowe. Do oszacowania liczby gospodarstw 
domowych w budynkach wielorodzinnych służy wzór, z którego na podstawie po-
wierzchni obrysu budynku z BDOT, liczby kondygnacji (BDOT) oraz przeciętnej po-
wierzchni użytkowej jednego mieszkania w m2 oblicza się w pierwszej kolejności 
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liczbę mieszkań przypadającą na jedną kondygnację, a następnie, mnożąc uzyskany 
wynik przez liczbę kondygnacji w budynku, szacunkową liczbę mieszkań (dane GUS 
dla gmin). 

Następnie, bazując na powyższych danych dla gmin, budynkom znajdującym się 
w obszarze zagrożenia powodziowego przypisuje się liczbę mieszkańców mnożąc 
liczbę gospodarstw domowych w danym budynku przez przeciętną liczbę osób na 1 
mieszkanie w gminie (przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w gminie publikowana 
jest na stronach GUS w Banku Danych Lokalnych). Uzyskany wynik, po zaokrągleniu 
do najbliższej liczby całkowitej, daje szacunkową liczbę mieszkańców w danym bu-
dynku. 

Sposób obliczania wartości potencjalnych szkód i strat powodziowych (ilościo-
wych i monetarnych) został określony w poszczególnych klasach użytkowania terenu 
w opracowaniu metodycznym bazującym na metodyce zastosowanej w niemieckim 
landzie Brandenburgii (Fröhlich i in. 2009). W obecnym cyklu planistycznym niektóre 
założenia zostały zmodyfikowane i dostosowane do warunków polskich, z wykorzy-
staniem danych krajowych (Godyń 2018, 2021, IMGW-PIB, Arcadis 2020a). 

Obliczenia wartości potencjalnych strat powodziowych wykonano dla siedmiu 
klas użytkowania terenu: 

  klasa 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej,  
  klasa 2 – tereny przemysłowe,  
  klasa 3 – tereny komunikacyjne, 
  klasa 4 – lasy,  
  klasa 5 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,  
  klasa 6 – grunty orne i uprawy trwałe, 
  klasa 7 – użytki zielone.  

Dla terenów pozostałych i dla wód powierzchniowych potencjalne straty powo-
dziowe nie są obliczane ze względu na brak użytkowania bądź nieznaczne zagospoda-
rowanie tych terenów. Dla klas: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemy-
słowe, tereny komunikacyjne wartość strat uzyskuje się przez porównanie wartości 
majątku dla każdej z klas ze stopniem utraty wartości majątku w zależności od głębo-
kości wody.  

Wartość majątku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jest zróżnicowana w za-
leżności od wskaźnika PKB województwa do PKB krajowego, dla terenów przemy-
słowych za miernik strat bezpośrednich przyjęto wartość brutto środków trwałych 
w poszczególnych województwach odniesioną do powierzchni terenów przemysło-
wych, dla kolejnych dwóch: grunty rolne i uprawy trwałe oraz użytki zielone w zależ-
ności od wielkości produkcji rolnej województwa.  

Dla klas: lasy i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe wartość strat zagrożonego 
majątku nie zależy od głębokości wody. Dla tych klas oraz terenów komunikacyjnych 
wskaźniki strat są stałe na obszarze całego kraju.  

Do strat bezpośrednich wyliczonych w powyższy sposób doliczane są straty po-
średnie (nie dotyczy terenów komunikacyjnych, leśnych i rekreacyjno-wypoczynko-
wych).  

W tablicy 3 podano wskaźniki strat (łącznie bezpośrednich i pośrednich) wyko-
rzystane do obliczeń ryzyka w obszarze Krakowa. Są to wskaźniki przyjęte przez 
IMGW-PIB i Arcadis (2020a) dla województwa małopolskiego, na podstawie prac 
wykonanych m. in. dla terenów mieszkaniowych przez I. Godyń (2018, 2021).  
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Tablica 3 
Jednostkowe wskaźniki strat dla Krakowa (poziom 2016 roku) 

Table 3 
The individual loss rates for Krakow (the 2016 level) 

 

Klasa Rodzaj użytkowania 
Wskaźnik strat 

woj. małopolskie 
[PLN/m2] 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 514,05 

2 Tereny przemysłowe 1028,11 

3 Tereny komunikacyjne 717,00 

4 Lasy 0,04 

5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 8,00 

6 Grunty orne i uprawy trwałe 0,40 

7 Użytki zielone 0,08 

 
Na podstawie bazy danych przestrzennych map ryzyka powodziowego możliwe 

jest obliczenie sumarycznych wartości potencjalnych strat powodziowych dla obszaru 
Krakowa (bezpośrednich i pośrednich).  

Sumaryczną wartość potencjalnych strat dla klas użytkowania 1-3 obliczono 
równaniem:  

= ·     = 1,2      

oraz 

= ·     = 3 

 

 
 

(1) 

gdzie:  
Spi – sumaryczne wartości potencjalnych strat dla danej klasy i [PLN]),  
Spij – wartość potencjalnych strat jednostkowych dla klasy i oraz przedziału głę-

bokości j w PLN/m2, 
Ai – powierzchnia zajmowana przez daną klasę i w m2,  
 

a sumaryczną wartość potencjalnych strat dla klas użytkowania 4-7 wyraża równanie:  
 

= ·           = 4, … ,7 (2) 
 

gdzie: 
Spi – sumaryczne wartości potencjalnych strat dla danej klasy i w PLN, 
Sti – wartość potencjalnych strat jednostkowych dla klasy i w PLN/m2, 
Ai – powierzchnia zajmowana przez daną klasę i w m2.  
 
W kolejnych tablicach zestawiono wielkość ryzyka powodziowego (szkód 

i strat) dla obszaru Krakowa. W tablicy 4 przedstawiono strukturę terenów zalanych 
powodzią dla rozpatrywanych scenariuszy z podziałem na kategorie użytkowania po-
wierzchni terenu. W tablicy 5 zestawiono wielkość strat powodziowych obliczonych 
wzorami (1) i (2) na podstawie wskaźników jednostkowych z tablicy 3.  
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Tablica 4 
Struktura zalanych powierzchni w Krakowie w podziale na kategorie obszarów użytkowania  

Table 4 
The structure of flooded areas in Krakow by the division into categories of use areas 

 

Kategoria obszaru 
Powierzchnia 

ogółem 
[ha] 

Zniszczenie 
 obwałowań 

 Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 

Powierzchnia zalewu 

[ha] [%] [ha] [%] 

Całkowita powierzchnia 32642,96 8037,29 24,62 7638,01 23,40 

Tereny mieszkaniowe 7640,4 1356,84 17,76 1426,27 18,67 

Tereny przemysłowe 1352,6 438,62 32,43 443,71 32,80 

Tereny komunikacyjne 1958,9 315,66 16,11 379,94 19,40 

Tereny leśne 2384,4 255,44 10,71 292,71 12,28 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 5869,0 363,17 6,19 401,38 6,84 

Grunty rolne i uprawy trwałe 5323,4 1253,06 23,54 926,60 17,41 

Użytki zielone 5784,4 3234,78 55,92 3065,26 52,99 

Wody i tereny pozostałe 2329,7 819,71 35,19 702,15 30,14 

 

W mieście w powierzchni zalanych terenów dominują użytki zielone – 53-56%, 
tereny mieszkaniowe – 17,76-18,67% oraz grunty orne i uprawy trwałe – 17,4-23,5%.  

 
Tablica 5 

 Wielkość strat powodziowych w Krakowie w podziale na 7 kategorii obszarów użytkowania  
i wybranych scenariuszy katastrofy w mln PLN  

Table 5 
The amount of flood losses in Krakow, by the division into 7 categories of use areas and selected  

disaster scenarios [PLN million] 

Kategorie strat Zniszczenie  
obwałowań 

 Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 

Wielkość strat powodziowych ogółem 7286,43 8903,03 

Tereny mieszkaniowe 4259,42 5397,06 

Tereny przemysłowe 2764,90 3195,18 

Tereny komunikacyjne 226,33 272,41 

Tereny leśne 0,10 0,12 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 29,05 32,11 

Grunty rolne i uprawy trwałe 5,01 3,71 

użytki zielone 2,59 2,45 

 
Ogólne straty powodziowe na terenie Krakowa oszacowano w zależności od sce-

nariusza na 7,3 – 8,9 mld PLN. Pod względem strat dominują trzy kategorie użytko-
wania – tereny mieszkalne, przemysłowe i komunikacyjne (99,5%), z uwagi na duże 
powierzchnie zalanych obszarów i wysokie wskaźniki strat jednostkowych. 
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Powodzie związane z katastrofą budowli hydrotechnicznych powodują zalanie 
wielu obiektów użyteczności publicznej. Część tych obiektów (najważniejszych zda-
niem autorów) zestawiono w tabeli 6 grupując je do następujących kategorii: 
 placówki oświatowe i naukowe (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki szkolno-wy-

chowawcze, uczelnie wyższe), 
 placówki kultury i sportu (zabytki, muzea, kina, teatry, domy kultury, biblioteki, 

hale, stadiony, boiska), 
 placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej (szpitale, przychodnie, sanatoria, 

domy pomocy społecznej, domy opieki, hospicja), 
 placówki służb mundurowych (komendy i posterunki Policji, Straży Granicznej, 

remizy strażackie, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze), 
 obiekty sakralne (kościoły, kaplice, domy: zakonne, parafialne, seminaria), 
 obiekty handlowe i turystyczne (centra handlowe, hotele, domy wypoczynkowe, 

campingi). 
 

Tablica 6  
Liczba zagrożonych mieszkańców i obiektów w podziale na umowne kategorie 

Table 6  
The number of residents and facilities at risk by the division into conventional categories 

  

Kategoria ryzyka 
Scenariusz katastrofy 

Zniszczenie  
obwałowań 

Katastrofa zapory w 
Tresnej i Porąbce 

Liczba mieszkańców [osoby]  203723  250724  

Placówki oświatowe i naukowe [szt.]  293  340  

Placówki kultury i sportu [szt.]  122  149  

Placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej [szt.]  66  137  

Placówki służb mundurowych [szt.]  7  24  

Obiekty sakralne [szt.]  30  86  

Obiekty handlowe i turystyczne [szt.]  907  4690  

 
Liczba zagrożonych mieszkańców w obrębie Krakowa w zależności od scena-

riusza katastrofy wynosi 203,7 tys. i 250,7 tys. W mieście ogółem narażonych jest na 
zalanie odpowiednio 1425 i 5426 ważnych obiektów użyteczności publicznej.  

 
5. PODSUMOWANIE 

 
Kraków obecnie nie jest przygotowany do ochrony przed ekstremalnymi scena-

riuszami powodziowymi o genezie naturalnej. Obecny stan zabezpieczenia miasta wa-
łami pozwala bezpiecznie przeprowadzić przepływy w granicach wody Q1% 

(ok. 2400 m3∙s-1), podczas gdy szacowana wielkość kulminacji fali Q0,2% wynosi 3156 
m3∙s-1. Na tym tle, największa dotąd udokumentowana powódź historyczna z 1813 
roku w Krakowie posiadała kulminację ok 3176 m3∙s-1(Wojciechowski 2010), zatem 
nieco przewyższała falę o prawdopodobieństwie 0,2%. 

W pracy podjęto próbę oszacowania wielkości strat powodziowych w obszarze 
Krakowa, jakie mogłyby wywołać powodzie o innym charakterze wynikające z uszko-
dzenia obiektów mających w założeniu chronić miasto przed powodziami. 
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W przypadku realizacji skrajnie ekstremalnych scenariuszy spowodują one zalanie 
większych obszarów Krakowa niż powodzie prawdopodobne i historyczne. Katastrofa 
zapór w Tresnej i Porąbce spowoduje w Krakowie kulminację ok. 3258 m3∙s-1. 

W zakresie zagrożenia powodziowego dokonano analizy warstw przestrzennych 
zasięgu stref zalewowych dla każdego scenariusza i struktury głębokości dla 4 prze-
działów (do 0,5 m, 0,5 – 2,0 m, 2,0 – 4,0 m i powyżej 4,0 m) w obszarze Krakowa. 
Analiza ta pozwoliła dokonać hierarchizacji obszarów najbardziej zagrożonych. 

Zastosowana do oceny ryzyka powodziowego metoda liczenia potencjalnych 
strat powodziowych zastosowana w pracach nad opracowaniem MZP i MRP w II cy-
klu planistycznym i wykorzystana w artykule, ma na celu tylko i wyłącznie wskazanie 
zróżnicowania przestrzennego terenów pod względem wielkości potencjalnych strat. 
Ze względu na założenia metodyczne poczynione zwłaszcza przy tworzeniu wskaźni-
ków jednostkowych strat dla terenów o różnym stopniu użytkowania, obliczone dla 
Krakowa oszacowanie wielkości potencjalnych strat należy traktować jako przybliże-
nie strat rzeczywistych i ocenić raczej jako zaniżone. zwłaszcza w terenach mieszka-
niowych. Przyjęta dla Krakowa średnia wartość strat dla województwa małopolskiego 
jest zdecydowanie za niska, a ustalenie jej rzeczywistej wartości wymaga odrębnych 
analiz uwzględniających stopień zamożności mieszkańców miasta. 

Mimo większej powierzchni zalanych terenów przy przerwaniu obwałowań, jest 
to pod względem ryzyka mniej niebezpieczny scenariusz dla Krakowa. Oszacowana 
dla gorszego scenariusza katastrofy zapór wielkość strat w Krakowie w wysokości 
8,9 mld PLN odpowiada poziomowi cen z roku 2016. Przeliczając ją współczynnikami 
uwzględniającymi stopień inflacji na rok 2021 (15,21%) dałoby to wartość 10,25 mld 
PLN (dla porównania budżet miasta w roku 2022 wynosił 6,33 mld PLN). Na poważne 
zagrożenia życia i zdrowia narażonych jest w tym scenariuszu 250 tys. osób spośród 
766 tys. mieszkańców Krakowa, z tego 12,8 tys. osób (zamieszkujących 602 budynki) 
może znajdować się w obszarach o największych głębokościach, powyżej 4 m. 

Rozpatrywane w niniejszym artykule skutki scenariuszy katastrof w Krakowie 
wynikają z przyjętych założeń metodycznych dla opracowania map zagrożenia i ry-
zyka powodziowego w II cyklu planistycznym. Należy jednak zauważyć, że prawdo-
podobieństwo przewyższenia tak zdefiniowanych katastrof technicznych jest mini-
malne, praktycznie zerowe. Trudno sobie wyobrazić jednoczesną awarię wszystkich 
obwałowań w Krakowie na Wiśle i jej dopływach liczących kilkadziesiąt km długości 
w połączeniu z jednocześnie występującą na wszystkich rzekach powodzią o prawdo-
podobieństwie przewyższenia 1%. Taki scenariusz, biorąc dodatkowo pod uwagę za-
łożenia modelowania (osobno symulacja awarii lewego osobno symulacja prawego 
obwałowania) jest znacznie gorszy niż teoretyczny scenariusz zalania Krakowa falą 
stuletnią przy braku jakichkolwiek wałów w mieście. Podobnie trudno wyobrazić so-
bie koniunkcję niekorzystnych zdarzeń jakie przypisano katastrofie zapór w Tresnej 
i Porąbce. Z jednej strony to duża fala dopływająca do zbiornika Tresna równa tzw. 
przepływowi kontrolnemu, przepełnione oba zbiorniki (w sumie to ok. 148 hm3 wody 
zrzucane dodatkowo w dół w momencie katastrofy), awaria urządzeń zrzutowych,  
a z drugiej to ekstremalne zjawisko wystąpienia fali 500-letniej w całym obszarze 
zlewni Wisły. Skutkiem tego katastrofa zbiorników jest wyższa od scenariusza 
I (Q0,2%) o ok. 21 cm, a od powodzi 1813 o ok. 17 cm w centrum miasta. 

Zatem przedstawione w tej pracy wyniki należy traktować z pewną rezerwą jako 
wybitnie teoretyczne możliwe zagrożenie i ryzyko o trudnym do oszacowania praw-
dopodobieństwie przewyższenia, z pewnością niższym od powodzi 500-letniej.  
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Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektów pt. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powo-
dziowego i map ryzyka powodziowego” oraz „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ry-
zyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bu-
dowli piętrzących – cz.2”, wykonanych w latach 2019 – 2022 na zamówienie Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, które jest właścicielem wykorzystanych materiałów i wyników. 
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Abstract 

 
The protection zone of water intakes is establishes designed on the basis of a risk analysis, including 
health risk assessment, taking into account factors adversely affecting the quality of the raw water, 
carried out on the basis of hydrological documentation, identification of sources of risk, resulting from 
the land development, as well as on the basis of raw water quality analysis. The risk matrix takes into 
account the consequences of not being able to get water flow in an amount equal to or below the intact 
flow (quantitative aspect). Based on the results of physicochemical analyzes, the effects of exceeding 
the limit values of pollutants concentrations and their origins (qualitative aspect) can also be deter-
mined. 
 
Key words: discharge, flow, water intakes, catchment, water quality. 
 

 
1. WSTĘP 

 
  Optymalne wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych uwarunkowane 
jest znaczną zmiennością przepływów, która wiąże się bezpośrednio z ochroną eko-
systemów wodnych w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz jakością ujmowa-
nej wody. Nieodpowiednia jakość wód, kosztowne technologie uzdatniania, skłaniają 
potencjalnych użytkowników do budowy ujęć w przekrojach położonych, na źró-
dłowych odcinkach cieków, często bez właściwej oceny zasobów dyspozycyjnych 
i poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 
 Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. dla zapewnienia odpo-
wiedniej ilości wód ujmowanych dla użytkowników wymagających wody wysokiej 
jakości, a także dla ochrony zasobów wodnych, służy ustanawianie stref ochronnych 
ujęć wody (art. 120 ust. 1 pkt 1). Strefa ochronna może obejmować wyłącznie teren 
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ochrony bezpośredniej albo teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej 
(art. 120 ust. 1 pkt 1 i 2). Strefę ochronną ustanawia się na podstawie analizy ryzyka 
obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie 
wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną na podstawie dokumen-
tacji hydrologicznej, identyfikacji źródeł zagrożenia, wynikających ze sposobu zago-
spodarowania terenu, a także w oparciu o wyniki badania jakości ujmowanej wody 
(art. 133 ust. pkt 3). Zadaniem strefy ochronnej jest utrzymanie lub poprawa jakości 
wód poprzez ustanowienie zakazów, nakazów i ograniczeń na określonym terenie 
zlewni, położonym powyżej ujęcia wody.  
 W artykule przedstawiono zakres prac niezbędnych w projektowaniu terenu 
ochrony pośredniej ujęcia wody dla gminy Lipowa na potoku Malinowskim. W 
przekroju zlokalizowanym bezpośrednio powyżej ujęcia wody prowadzono przez rok 
ciągłe pomiary stanów wody. W oparciu o pomiary przepływu, które zostały wyko-
nane przy zmieniających się stanach wody, sporządzono aktualną krzywą konsum-
cyjną i określono hydrogram odpływu ze zlewni potoku Malinowskiego w przekroju 
ujęcia wody. 
 W ustalonych terminach (raz w miesiącu) pobierano w przekroju ujęcia próbki 
wody do analizy fizykochemicznej. 
 Wyniki badań wykorzystano w analizie ryzyka obejmującej aspekty ilościowe oraz 
jakościowe wpływające na prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń dotkliwych. 
   

2. UJĘCIE WODY NA POTOKU MALINOWSKIM 
 

Potok Malinowski o długości 4,64 km jest lewobrzeżnym dopływem Leśnianki. 
Zlewnia położona jest w Karpatach Zachodnich (Kondracki 1976), we wschodniej czę-
ści Beskidu Śląskiego na stokach Skrzycznego i Malinowskiej Skały. Dorzecze o po-
wierzchni 9,05 km2 ograniczone jest linią wododziałową (rys. 1) przechodzącą przez 
najwyższe szczyty górskie w tym regionie: Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Małe Skrzyczne 
(1211 m n.p.m.), Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.) i Kościelec (1022 m n.p.m.). 

 
 

  
 

Rys. 1. Lokalizacja ujęcia wody na potoku Malinowskim 
Fig. 1 . Location of the water intake on the Malinowski stream 

Ujęcie wody 
Km 0+850 
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Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Lipowa od 
roku 2015 jest ujęcie infiltracyjno-poddenne wybudowane w km 0+850 potoku Ma-
linowskiego. Do przekroju ujęcia wody powierzchnia zlewni wynosi 8,41 km2. 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym gmina Lipowa wykorzystuje zasoby 
wodne potoku Malinowskiego w ilości Q = 0,011 m3·s-1.  

Pobór wody jest możliwy przy z zachowaniu w korycie potoku poniżej ujęcia 
przepływu nienaruszalnego Qnn = 0,052 m3∙s-1 i wymaganego Qw = 0,030 m3∙s-1 
(z uwagi na pobór wody z potoku Leśnianka przez innego użytkownika posiada-
jącego aktualne pozwolenie wodnoprawne).  

 
3. ANALIZA RYZYKA 

 
 Ryzyko jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożąda-

nych i strat ujętych w formie dotkliwości pojawiania się następstw niebezpiecznych 
(Bezpieczeństwo … 2016). Straty uzależnione są jednak od wrażliwości systemu 
zaopatrzenia w wodę w okresie suszy hydrologicznej lub gdy okresowo pojawią się 
zanieczyszczenia w ujmowanej wodzie. 

Ryzyko występuje na wszystkich etapach gospodarki wodnej, ponieważ nie 
można w pełni kontrolować lub dokładnie przewidzieć zdarzeń losowych, które mo-
gą pojawić się w przyszłości w systemie zaopatrzenia w wodę.  

Najczęściej prawdopodobieństwo i dolegliwość zdarzeń określa się poprzez 
wskaźniki, które ułatwiają interpretację ryzyka. Tak przyjęta definicja ryzyka opisa-
nia jest wzorem: 

 )(WSPR    (1) 
gdzie: 

P – wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych,  
S – wskaźnik związany z wielkością strat, 
W – wrażliwość systemu zaopatrzenia w wodę. 
 

Projektując strefę ochronną ujęcia wody w analizie ryzyka należy uwzględnić: 
 ekstremalne zjawiska hydrologiczne jak powodzie, których następstwem jest 

często znaczna mętność wody i związane z nią zanieczyszczenia, oraz susze 
hydrologiczne, które mogą ograniczyć, a w skrajnym przypadku uniemożliwić, 
pobór wody, gdy przepływ w przekroju ujęcia obniży się poniżej przepływu 
nienaruszalnego, 

 incydentalne pojawienie się zanieczyszczeń, których w istniejącym procesie 
uzdatniania wody nie da się usunąć, a które wymagają korekty procesu oczysz-
czania lub zastosowania nowych technologii,  

 zaobserwowane częste przekroczenia wartości granicznych stężeń zanieczy-
szczeń, dla określonej klasy czystości wody, spowodowane czynnikami antro-
pogenicznymi. 
 

3.1. Ryzyko ograniczenia i braku możliwości poboru wody 
 

Ryzyko deficytu wody związane jest możliwością wystąpienia przepływów mini-
malnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia.  

Ponieważ w zlewni potoku Malinowskiego nie prowadzono systematycznych 
pomiarów stanów i przepływów, do obliczenia przepływów minimalnych rocznych 
o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia w przekroju ujęcia wody ko-
nieczne było przeniesienie przepływów najniższych rocznych z przekroju wodo-
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wskazowego cieku analoga posiadającego wieloletnie obserwacje hydrologiczne. 
Po analizie warunków kształtowania się odpływu wybrano potok Żabniczankę do 
przekroju wodowskazowego Żabnica z sieci obserwacyjnej IMGW-PIB, którego 
zlewnia ma podobną budowę geologiczną (flisz karpacki) oraz jest w dużej części 
zalesiona, jak zlewnia potoku Malinowskiego.  

W oparciu o synchroniczne pomiary przepływów wykonane w przekroju ujęcia 
wody na potoku Malinowskim oraz w przekroju wodowskazowym Żabnica na Żab-
niczance, określono równanie, które zastosowano do przeniesienia wieloletnich 
przepływów minimalnych rocznych z przekroju wodowskazowego cieku analoga do 
przekroju ujęcia wody.  

Równanie regresji przepływów ma postać: 
 

 9123,03431,0 ŻM QQ    (2) 
gdzie: 

QM – przepływ minimalny roczny w przekroju ujęcia wody na potoku Mali-
nowskim w m3∙s-1, 

QŻ – przepływ minimalny roczny w przekroju wodowskazowym Żabnica na 
Żabniczance w m3∙s-1. 

 
Przepływy minimalne roczne o określonym prawdopodobieństwie nieosią-

gnięcia informują o prognozowanej częstotliwości pojawiania się najniższych prze-
pływów, które w sposób istotny wpływają na eksploatację zasobów wodnych 
w przekroju ujęcia. 

Przepływy minimalne roczne o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnię-
cia obliczono ze wzoru opartego na rozkładzie Fishera-Tippetta: 

 
                      (3) 

gdzie: 
Qmin p% – przepływ minimalny roczny o określonym prawdopodobieństwie nie-

osiągnięcia p w m3∙s-1, 
  – absolutnie najniższy przepływ w m3∙s-1, 
  – charakterystyczna niżówka w m3∙s-1, 
λ – parametr modelu, 
yp – funkcja zależna od prawdopodobieństwa nieosiągnięcia p, yp = ln[-ln(1-p)]. 
 
Krzywą przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie 

nieosiągnięcia w przekroju ujęcia wody na potoku Malinowskim pokazano na rys. 2. 
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ograniczenie poboru wody dla gminy 

Lipowa wystąpi, gdy przepływ Q w przekroju ujęcia będzie niższy od dyspozycyj-
nego Qd = 0,093 m3∙s-1, natomiast brak takiej możliwości pojawi się jeżeli przepływ 
będzie niższy od nienaruszalnego i wymaganego Qnn+ Qw = 0,082 m3∙s-1. Analizując 
przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie nieosią-
gnięcia stwierdzono, że taka sytuacja może zdarzyć się praktycznie co roku. 

Ryzyka deficytu wody musi jednak w tym przypadku uwzględniać możliwość 
dostarczenia wody z innego alternatywnego źródła o wyższej gwarancji poboru, 
z którym połączony jest system zaopatrzenia w wodę gminy Lipowa. W tej sytuacji 
dolegliwość zdarzenia będzie związana ze zwiększonym kosztem dostarczenia wody 
mieszkańcom gminy Lipowa.  

py
p eQ   )(%min
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Alternatywnym rozwiązaniem byłaby budowa zbiornika retencyjnego lub 
zbiorników zapasowych, w których magazynowana będzie woda na okres deficy-
towy. 
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Rys. 2. Krzywa przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia 
w przekroju ujęcia wody 

Fig. 2. Probability of non-exceedance of minimum annual flow at the water intake on the Malinowski 
stream 

 
3.2. Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w przekroju 

ujęcia wody 
 
Do oceny ryzyka związanego z potencjalnym zanieczyszczeniem wody, przea-

nalizowano wyniki badań jakości wody wykonane w roku hydrologicznym 2020. 
Na rys. 3 pokazano przepływy w terminach poboru próbek wody do analizy fizyko-
chemicznej na tle hydrogramu odpływu ze zlewni potoku Malinowskiego w przekro-
ju ujęcia (zaznaczone kolorem czerwonym).  

Wyniki badań wykorzystano do określenia klasy czystości ujmowanej wody, 
nie są one jednak podstawą do oceny genezy zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu. 
Pojawiające się zanieczyszczenia w przekroju ujęcia nie przekraczały stężeń gra-
nicznych wody kategorii A1 (Rozporządzenie … 2017). Szczegółowo przeanalizo-
wano stężenia siarczanów i żelaza ogólnego w ujmowanej wodzie. 

Głównym związkiem siarki występującym w wodzie są jony siarczanowe. 
W wodach podziemnych pochodzą one ze źródeł naturalnych i są jednymi z najmniej 
toksycznych anionów. W wodach powierzchniowych ich stężenie może być również 
związane z działalnością człowieka, intensywnym nawożeniem użytków rolnych (siar-
czan amonu (NH4)2SO4) oraz pestycydami stosowanymi w gospodarce leśnej (siarczan 
miedzi CuSO4). 

Żelazo występuje powszechnie w utworach geologicznych w postaci tlenków, 
węglanów i siarczków, z których przenika do wód podziemnych. Wody powierzch-
niowe rzadko zawierają znaczące ilości żelaza z uwagi na większą dostępność tlenu 

Qd = 0,093 m3·s-1 

Qnn + Qw = 0,082 m3·s-1 
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w wodach powierzchniowych, który sprawiają, że przeważa w nich trudno rozpusz-
czalna w wodzie forma Fe3+.  
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Rys. 3. Hydrogram odpływu ze zlewni potoku Malinowskiego w przekroju ujęcia wody 

Fig. 3. The outflow hydrograph of the Malinowski stream at the water intake site 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, stężenie siarczanów w wodzie kategorii A1 nie może 
przekraczać 250 mgSO4·dm-3 natomiast stężenie żelaza w ujmowanej wodzie musi by 
mniejsze od 0,2 mgFe·dm-3, Woda, która spełnia te wymagania jest nie tylko bezpieczna 
dla zdrowia, nie stwarza również problemów w procesie uzdatnianiu i jej dystrybucji.  

Analizując wyniki badania jakości wody w przekroju ujęcia na potoku Mali-
nowskim w roku hydrologicznym 2020, stwierdzono spodziewaną tendencję zmniej-
szania się wartości stężenia siarczanów wraz ze wzrostem przepływu (rys. 4). 
W przypadku żelaza ogólnego ta tendencja jest odwrotna, co mogło sugerować an-
tropogeniczne źródło zanieczyszczenia (rys. 5). 

W dorzeczu potoku Malinowskiego przedczwartorzędowe podłoże kredowo-
trzeciorzędowe tworzą utwory fliszowe. W Beskidzie Śląskim są to warstwy godulskie 
płaszczowiny śląskiej. Składają się one z piaskowców, zlepieńców i łupków.  

W roku 1840 uruchomiono wielki piec hutniczy i odlewnię żeliwa w Węgier-
skiej Górce w Beskidzie Żywieckim, która była jedną z największych hut w Galicji. 
Podstawowym surowcem do produkcji żeliwa była ruda syderytowa zawarta głównie 
w łupkach, podstawowych utworach geologicznych, jakie występują w Beskidzie 
Śląskim i Żywieckim. Zatem, pojawiające się wyższe stężenia żelaza w okresie wez-
brań w sposób naturalny wymywane są ze zwietrzałych łupków. 

Aby upewnić się czy zanieczyszczenia są pochodzenia antropogenicznego na-
leży przeanalizować zależność pomiędzy ładunkiem zanieczyszczeń a przepływem 
w chwili pobrania próbki wody do analizy fizykochemicznej. Ładunek jest iloczy-
nem stężenia określonego zanieczyszczenia i przepływu w chwili pobrania próbki 
wody do analizy fizykochemicznej. 
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Rys. 4. Stężenie siarczanów w potoku Malinowskim w przekroju ujęcia wody 
Fig. 4. Concentration of sulfates at the water intake on the Malinowski stream 
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Rys. 5. Stężenie żelaza ogólnego w potoku Malinowskim w przekroju ujęcia wody 

Fig. 5. Concentration of total iron at the water intake on the Malinowski stream 
 

Na rys. 6 pokazano obliczone ładunki siarczanów, a na rys. 7 ładunki żelaza 
ogólnego w wodzie pobranej w przekroju ujęcia. 
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Rys. 6. Ładunek siarczanów w potoku Malinowskim w przekroju ujęcia wody 

Fig. 6. Sulphate load at the water intake on the Malinowski stream 
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Rys. 7. Ładunek żelaza ogólnego w potoku Malinowskim w przekroju ujęcia wody 

Fig. 7. Total iron load at the water intake on the Malinowski stream 
 

Istotne znaczenie przy projektowaniu stref ochronnych ujęć wody w aspekcie ja-
kościowym ma geneza pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń. Celowe jest projek-
towanie terenu ochrony pośredniej w przypadku występowania zanieczyszczeń pocho-
dzenia antropogenicznego. Wtedy poprzez zakazy, nakazy i ograniczenia na określonym 
obszarze zlewni można poprawić jakość wody w przekroju ujęcia. 

Z tego powodu obliczono zależność regresyjną pomiędzy ładunkami zanie-
czyszczeń i przepływem, w chwili pobierania próbek wody do badań oraz określono 
granice obszaru ufności przy założonym poziomie istotności.  

Istotne znaczenie przy projektowaniu stref ochronnych ujęć wody w aspekcie ja-
kościowym ma geneza pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń. Celowe jest projek-
towanie terenu ochrony pośredniej w przypadku występowania zanieczyszczeń pocho-
dzenia antropogenicznego. Wtedy poprzez zakazy, nakazy i ograniczenia na określonym 
obszarze zlewni można poprawić jakość wody w przekroju ujęcia. 

W tym celu obliczono zależność regresyjną pomiędzy ładunkami zanieczy-
szczeń i przepływem, w chwili pobierania próbek wody do badań oraz określono 
granice obszaru ufności przy założonym poziomie istotności.  
 

3.3. Wyznaczenie obszaru ufności prostej regresji 
 

Do określenia zależności pomiędzy ładunkiem zanieczyszczeń y, a przepływem x 
w chwili pobrania próbek do analizy fizykochemicznej, zastosowano funkcję regresji 
liniowej (Węglarczyk 1993):  
 

( )y x x                                                     (4) 

gdzie: 
,  – parametry równania regresji. 

 
Parametry funkcji regresji oszacowano metoda najmniejszych kwadratów opiera-

jąc się na n-elementowej próbie losowej {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)}.                          
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Obszar ufności dla prostej regresji ( )y x x    obliczono z zależności: 
 

 ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1y yP y x t S x y x y x t S x                               (5) 
gdzie: 

ˆ( )y x  – wartość oszacowanej na podstawie danych funkcji regresji w dowolnym 
punkcie x, 

tγ – wartość zmiennej o rozkładzie t-Studenta, wyznaczona dla ustalonego po-
ziomu istotności α = 1 - γ i k = n - 2 stopni swobody. Przyjęto  
α = 0,001 co oznacza, że tworzone były 99,9% obszary ufności. 

ˆ ( )yS x  – odchylenie standardowe ładunku zanieczyszczeń w punkcie x obliczo-
ne równaniem: 

2

ˆ
2

1

1 ( )( )
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x xS x S
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                                       (6) 

gdzie: 
n – liczba elementów próby losowej,  
Sr – odchylenie przeciętne od prostej regresji obliczone ze wzoru: 
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Na rys. 8 pokazano prostą regresji i ufności dla zmieniających się ładunków siar-

czanów, a na rys 9 regresję i obszar ufności dla ładunków żelaza ogólnego w przekroju 
ujęcia wody. 

Empiryczne wartości ładunków siarczanów i żelaza ogólnego praktycznie miesz-
czą się w ufności prostej regresji.  

Wysoka zależność pomiędzy przepływami w przekroju ujęcia na potoku Mali-
nowskim oraz ładunkami siarczanów i żelaza ogólnego w próbkach wody pobiera-
nych w tym samym czasie, świadczy o braku czynników antropogenicznych wpły-
wających na jakość ujmowanej wody.  
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Rys. 8. Zależność pomiędzy ładunkiem siarczanów, a przepływem w przekrojach ujęcia wody 

Fig. 8. The relationship between the sulphate load and flow rate at the water intake cross-section 



158  B. Więzik 
 

 

 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090

Przepływ Q [m3 s-1]

Ła
du

ne
k 

że
la

za
 [g

Fe
 s-1

]
  Dane empityczne

  Prosta regresji
  Granice przedziału ufności

 
Rys. 9. Zależność pomiędzy ładunkiem żelaza ogólnego, a przepływem w przekrojach ujęcia wody 
Fig. 9. The relationship between the total iron load and flow rate at the water intake cross-section 

 
Właściwym sposobem prezentacji analizy ryzyka jest standardowa forma gra-

ficzna w postaci dwuwymiarowej macierzy, w której jedną zmienną jest wskaźnik 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zagrożenia, a drugą jego skutki (dole-
gliwość) (Bezpieczeństwo … 2016). Ocena prawdopodobieństwa i skutków zdarzeń 
niepożądanych powinna być określona w skali pięciostopniowej. 

W matrycy ryzyka uwzględniono następstwa wynikające z pojawiania się prze-
pływów niskich, w tym dolnego ograniczenia i braku możliwości poboru wody przy 
przepływie równym lub niższym od nienaruszalnego i wymaganego (aspekt ilościo-
wy). Na podstawie wyników analiz fizykochemicznych określono również skutki, 
jakie mogą pojawić się w przypadku przekroczenia granicznych wartości stężeń za-
nieczyszczeń w przypadku wystąpienia określonego zanieczyszczenia poza obszarem 
ufności regresji liniowej (aspekt jakościowy). 

Ryzyko można również scharakteryzować poprzez kategorie, określone jako: 
pomijalne, akceptowalne i nieakceptowalne. Jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia niepożądanego jest małe (niskie stężenie siarczanów i żelaza ogólnego, 
przepływ wyższy od dyspozycyjnego) to w tym przypadku ryzyko jest pomijalne. 
Akceptowalne, jeżeli prawdopodobieństwo i dolegliwość są wysokie (stężenie żelaza 
ogólnego, ograniczenie lub brak możliwości poboru wody) w sytuacji, gdy można 
usunąć zanieczyszczenie w procesie uzdatniania wody oraz istnieją alternatywne 
możliwości zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  

W przypadku braku możliwości poboru wody z innego źródła, a w istniejącym 
procesie uzdatniania nie da się usunąć pojawiających się zanieczyszczeń, przekracza-
jących wartości graniczne wody kategorii A1 (Rozporządzenie … 2017) to ryzyko 
jest nieakceptowane, i wtedy zachodzi konieczność ustanowienia terenu ochrony 
pośredniej w ramach strefy ochronnej ujęcia wody. 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego, ocena ryzyka 
stanowi ważne narzędzie, które może pomagać dostawcy wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, na podejmowanie decyzji związanej z niezawodnością systemu 
poboru, uzdatniania i dystrybucji zasobów wodnych (Bezpieczeństwo … 2016). 

Ustanowienie terenu ochrony pośredniej wiąże się z poważnymi konsekwen-
cjami. Właściciel nieruchomości, która objęta jest strefą ochronną ujęcia wody, może 
ubiegać się o odszkodowanie w związku z utratą korzyści. Może on podjąć działania 
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w celu oszacowania strat poniesionych przez właściciela gruntów z tytułu ograniczeń 
użytkowania gruntów. Na żądanie poszkodowanego wojewoda w drodze decyzji 
ustala wysokość odszkodowania. Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 
2017 r. za szkody z tytułu ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów właścicielowi 
gruntów przysługuje odszkodowanie od właściciela ujęcia wody (art. 61 ust. 1).  

 
Tablica 1 

Matryca oceny ryzyka 
Table 1 

Risk assessment matrix 
 

  Dolegliwość następstwa zdarzeń 
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1 

 

 

Siarczany             
<250 mgSO4·dm-3 

 

Żelazo ogólne             
<0,2 mgFe·dm-3 

 

    

 

  

2 
Przepływ         
Q > Qd            

Q > 0,093 m3 s-1 

      

  

3   
Przepływ         

Qd > Q > Qnn  
(ograniczenia) 

 

    

4  

   
Przepływ         

Q < Qnn + Qw           
Q < 0,082 m3 s-1 

(brak wody) 

    

5 

        

  
 

 

 

4. WNIOSKI 
 

Po wykonaniu kompleksowych badań hydrologicznych oraz analiz fizykoche-
micznych wody w przekroju ujęcia na potoku Malinowskim, wykorzystanych w anali-
zie ryzyka, sformułowano następujące wnioski: 
1. W zlewniach potoku Malinowskiego w obszarze zasilania ujęcia wody gminy 

Lipowa nie występują zagrożenia antropogeniczne, które mogą obecnie i per-
spektywicznie wpływać na ilość i jakość ujmowanej wody. Obszar zasilania uję-
cia wody położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.  

Ryzyko: 
 

Pomijalne 
 

Akceptowalne 
 

Nieakceptowalne 
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2. Uporządkowana gospodarka leśna w zlewni potoku Malinowskiego powyżej 
ujęcia wody w istotny sposób ogranicza dopływ zanieczyszczeń do wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

3. Ustanowiony decyzją PGW Wody Polskie teren ochrony bezpośredniej ujęcia 
wody oraz zakres działań ochronnych jest wystarczający do zapewnienia odpo-
wiedniej jakości zasobów wodnych potoku Malinowskiego w przekroju ujęcia. 

4. Biorąc pod uwagę obecne i perspektywiczne uwarunkowania środowiskowe oraz antro-
pogeniczne w zlewni powyżej ujęcia wody gminy Lipowa na potoku Malinowskim, nie 
zachodzi potrzeba ustanawiania strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej. 
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