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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 



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

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
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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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