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Wstęp

• Sterowanie retencją zbiornikową – łagodzenie 
skutków suszy hydrologicznej

• Stabilizacja odpływu, przepływy gwarantowane

• Potrzeby konsumentów i użytkowników wody  w 
warunkach suszy

• Pogłębianie niedoborów odpływu poniżej zapory

• Transformacja reżimu przepływów niżówkowych



Materiał badawczy

1. Zbiornik 

Czorsztyński (1997)

2. Zbiornik 

Sulejowski (1973)

1. v= 231.9 mln. m3

A= 12.3 km2

H= 54.5m, 
przeciwpowodzio
wy, energetyczny, 
rekreacyjny

2. v= 84.3mln. m3, 
A=19.8km2, 
H=11.3m, 
przeciwpowodzio
wy, komunalny, 
energetyczny, 
rekreacyjny

3. v= 453.6mln. m3, 
A= 75.0km2, 
H= 12.7m, 
przeciwpowodzio
wy, energetyczny, 
żeglugowy, 
rekreacyjny

3. Zbiornik 

Włocławski (1970)



Dane

• Serie dobowych przepływów z przekrojów 
wodowskazowych, zlokalizowanych powyżej i 
poniżej badanych zbiorników

• Okres badawczy 1951-2017, baza danych IMGW-
PIB

• Identyfikacja charakterystyk przepływów 
minimalnych w 2 podokresach
– 16/20 lat przed powstaniem zapory: okres 
kalibracji
– 16/20 lat po powstaniu zapory: okres ewaluacji

Założenie
• Zmiany odpływu w przekroju wodowskazowym 

poniżej zapory są efektem działania zbiornika oraz 
czynników od niego niezależnych

• Zmiany odpływu w przekroju wodowskazowym 
powyżej zbiornika są efektem czynników 
niezależnych od zbiornika

• Różnica w parametrach estymujących zmiany 
odpływu między dolnym i górnym przekrojem 
wskaże na wpływ zbiornika

1. Zbiornik 

Czorsztyński (1997)

2. Zbiornik 

Sulejowski (1973)

3. Zbiornik 

Włocławski (1970)



Zb. CzorsztyńskiRoczne przepływy minimalne

• wpływ zapory oceniany 
jest na podstawie 
różnicy wskaźników 
zmian odpływu między 
dolnym i górnym 
przekrojem

• istotny wzrost w całej 
strefie przepływów 
niskich

• NNQ w Krościenku po 
wybudowaniu zapory 
jest wyższe niż WNQ w 
20-leciu przed jej 
powstaniem

• skuteczne łagodzenie 
skutków suszy 
hydrologicznej

NQ Kroście

nko

Nowy

Targ

Wpływ

zapory

WNQ +72.6% - (+8.9%) = +63.7%

SNQ +67.9% - (+27.4%) = +40.5%

NNQ +150.7% - (+66.3%) = +84.4%



Zb. SulejowskiRoczne przepływy minimalne

• różnokierunkowe 
zmiany NQ

• brak przyrostu SNQ 
po wybudowaniu 
zapory

• istotna redukcja w 
strefie wysokich NQ

• poważne zmiany w 
reżimie przepływów 
niżówkowych poniżej 
zbiornika

NQ Wpływ
zapory

WNQ -20.6%

SNQ +0.1%

NNQ +28.1%



Zb. WłocławskiRoczne przepływy minimalne

• znaczący spadek w 
całej strefie 
przepływów niskich

• poważne komplikacje 
związane z nawigacją 
oraz dostępnością 
zasobów wodnych w 
warunkach suszy

• podstawowy czynnik 
- bardzo niski 
wskaźnik 
wyrównania 
odpływu; 
osamotniony element 
KDW

NQ Wpływ
zapory

WNQ -5.4%

SNQ -15.9%

NNQ -71.8%



Zbiornik Czorsztyński
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Zbiornik Czorsztyński:

niewielka stabilizacja 
przy znaczącym 

wzroście wartości NQ

Zbiornik Sulejowski:
znacząca stabilizacja 

przy braku wzrostu SNQ

Zbiornik Włocławski:
wysoka zmienność przy 

niestabilnym reżimie 
przepływów 

niżówkowych

Dynamika przepływów minimalnych

• brak istotnych 
statystycznie 
współczynników 
autokorelacji

• brak wyraźnych 
tendencji

• brak wpływu zapór 
na kształtowanie 
wieloletniej inercji 
w seriach rocznych 
przepływów 
minimalnych

Zbiornik Czorsztyński

Zbiornik Sulejowski

Zbiornik Włocławski

Zbiornik Sulejowski

Zbiornik Włocławski



Wnioski

• Wpływ stopnia wyrównania odpływu oraz funkcje zbiornika

• Sposób transformacji przepływów minimalnych:

• pojemny zbiornik górski (Czorsztyński), w którym doszło do 
wyraźnego wzrostu i stabilizacji w przebiegu przepływów 
minimalnych; istotne znaczenie w redukcji niedoboru zasobów 
i czasu trwania suszy hydrologicznej

• płytki zbiornik nizinny (Sulejowski, Włocławski), 
charakteryzujący się brakiem lub spadkową tendencją w 
przebiegu rocznych minimów przepływu, zróżnicowana 
zmienność NQ oraz nieznaczne lub poważne wzrosty 
niedoboru odpływu niżówkowego poniżej; wzrost podatności 
na rozwój surowej suszy hydrologicznej i potencjale 
komplikacje w realizacji zadań gospodarki wodnej

• Brak autokorelacji w szeregach rocznych minimów przepływu
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