Wykorzystanie możliwości hydrologii ekspedycyjnej w pracach nad niżówką hydrologiczną
w zlewniach niekontrolowanych na przykładzie pomiarów hydrometrycznych
z lat 2015-2016 na Wysoczyźnie Kaliskiej
Wojciech Krasowski – WPiOH Wrocław, BPH Wrocław, IMGW-PIB

13/05/2022, Wrocław

Hydrologia ekspedycyjna

•
•

Prace hydrometryczne mogą być wykonywane w systemie stacjonarnym lub ekspedycyjnym.
Celem pomiarów ekspedycyjnych jest pozyskanie informacji lub danych (o obiektach hydrograficznych), których nie dostarcza
standardowa sieć pomiarowo-obserwacyjna (Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. (1993): Hydrometria).

•

Zatem możliwości hydrologii ekspedycyjnej mogą być wykorzystane do zdobycia:
✓ danych ilościowych;
✓ informacji jakościowych – polowe zdjęcie hydrograficzne.

•

Cechy prac ekspedycyjnych: krótki czas, elastyczność i dynamika prac, szeroki zakres badań.

•

Hydrologia ekspedycyjna może być wartościowym narzędziem wspierającym decyzje hydrologów, poszerzającym ich wiedzę o
warunków odpływu (czynnikach odpływotwórczych w skali lokalnej), zapewniającym dane ilościowe możliwe do wykorzystania w
celach naukowo-badawczych oraz komercyjnych.

Skąd potrzeba hydrologicznych badań ekspedycyjnych? (Cele)

•

Niedobór danych hydrologicznych z najmniejszych zlewni nizinnych dorzecza środkowej Odry.

•

Wodowskazy zamykające małe zlewnie nizinne (do 50 lub 100 km2) funkcjonowały lokalnie przez bardzo krótki czas (najczęściej 5-10
lat – jeśli w ogóle), przy czym ocena danych jest problematyczna z powodu znacznie utrudnionego dostępu do źródeł (pomiary
hydrometryczne, dzienniczki obserwacyjne, przekroje geodezyjne).

•

Inspiracja wynikami przeprowadzanych analiz danych hydrologiczno-meteorologicznych oraz wypływającymi z nich wnioskami,
dostępnej literatury, m.in. Graf (2003); Mrozik, Przybyla (2013); Objaśnienia do mapy…2002.

•

Ustalenie reakcji odpływu na opad atmosferyczny w małych zlewniach nizinnych, znaczenia wód podziemnych dla kształtowania
odpływu w okresach niżówkowych,
Rekonstrukcja wybranych charakterystyk hydrologicznych okresów z przepływami niskimi w zlewniach nieobserwowanych oraz ich
odniesienie do obszarów kontrolowanych hydrologicznie – poszukiwanie związków ilościowych,
Wskazanie obszarów najbardziej deficytowych w zasoby wodne, poznanie przyczyn zmienności przestrzennej (badania podstawowe),
Ustalenie wpływu obszarów miejskich oraz infrastruktury na kształtowanie się przepływów niskich lub wysokich.

•
•
•

Zastosowane podejście; zagadnienia metodologiczne

•

Pomiary hydrometryczne wykonywano młynkiem mechanicznym.

•

Badania prowadzono od końca roku 2012 do połowy 2016 na obszarze ponad 2 000 km2 Wysoczyzny Kaliskiej (strefa działu wodnego II
rzędu, międzyrzecze Kanału Mosińskiego, Lutyni i Baryczy).

•

Wyjazdy odbywały się przeważnie w weekendy, w dni wolne i podczas urlopów, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy (w sytuacji rozwoju
wezbrania).

•

Opomiarowaniu hydrologicznemu podlegało od kilku do blisko 30 profili hydrometrycznych na ciekach niekontrolowanych,
zamykających małe zlewnie nizinne (od kilku do ponad 100 km2), zwykle w postępowaniu synchronicznym (pomiary jednodniowe,
jednoczasowe).

•

Istotą prowadzonych sesji pomiarowych było ustalenie wielkości przepływów w różnych latach hydrologicznych, w okresach
normalnych, wezbraniowych i posusznych, szczególnie wartości SQ, NQ, WQ, hydrogramów wezbrań (reakcji odpływu na opad),
wpływu gospodarki wodno-ściekowej na odpływ rzeczny oraz znaczenie spływu kanalizacją deszczową dla formowania wezbrań oraz
tempa wzrostu przepływu.

Obszar badań na tle Polski
źródło: opracowanie własne na podstawie PRG, (Solon i in., 2018), MPHP v. 2021

•

•

1-2°C

•
•

Badaniami hydrometrycznymi objęto wybrane małe
zlewnie nizinne (niekontrolowane i kontrolowane
hydrologicznie), zlokalizowane na obszarze
Wysoczyzny Kaliskiej.
Wysoczyzna Kaliska (318.12) jako mezoregion w
regionalizacji fizycznogeograficznej wg Kondrackiego
(Kondracki J., 1999), po modyfikacji wg (Solon i in. 2018),
stanowi część makroregoniu Niziny
Południowowielkopolskiej (318.1-2) w podprowincji
Nizin Środkowopolskich (318).
Obszar, niemal w całości, znajduje się w granicach
województwa wielkopolskiego.
Z punktu widzenia podziału hydrograficznego,
Wysoczyznę Kaliską przecina dział wodny II rzędu
(granica zlewni Warty i dorzecza środkowej Odry).

Obszar badań – mapa geomorfologiczna
•
•

•
•
•
•
P r a d o l i n a

•
•

12°C

źródła: Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej pod red. B. Krygowskiego (1953, 1961) w oprac.
cyfrowym (red. nauk. – Karczewski A., red. techn. – Stach A., 2007 – UAM), (Solon i in., 2018), MPHP v. 2021, PRG,
SRTM

Dominują osady i formy zlodowaceń środkowopolskich (wysoczyzna morenowa
płaska);
Rozcięcia dolinowe z osadami zlodowacenia bałtyckiego i holoceńskimi (terasy
różnych pięter, pradoliny, mikroformy negatywne, sandry, wydmy);
Strefa marginalna fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego;
Strefa graniczna krajobrazu pojeziernego na północy i nizinnego w centrum i na
południu;
Obszar nizinny o wysokości od ponad 80 do około 160 m n.p.m.;
Niewielkie wartości deniwelacji na przeważającym obszarze (zwykle do kilku
metrów), większe w obrębie dolin rzecznych (do 30-40 m);
Najwyższe wartości wysokości bezwzględnej w centralnej części obszaru badań
(130-160 m n.p.m.);
Na ogół niewielkie spadki terenu (mediana ok. 2%); w dolinach od kilkunastu do
kilkudziesięciu %;

Obszar badań – warunki hydrogeologiczne (GUPW)

•
•

•

1-2°C
•

źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (PIG-PIB), (Solon i in., 2018), PRG, MPHP v. 2021

Wody podziemne występują w dwóch piętrach
wodonośnych – Q, Tr;
Kierunek filtracji wód czwartorzędowych ma
zwykle zasięg lokalny, nawiązuje do zróżnicowania
hipsometrycznego i geomorfologicznego oraz
koresponduje z głównym kierunkiem odwodnienia
siecią cieków powierzchniowych (związek
hydrauliczny);
Wody poziomów użytkowych (Q) związane raczej z
dolinami (Obra, Kania, Lutynia Ołobok, Barycz) –
zwierciadło raczej swobodne; w części
wysoczyznowej zwierciadło swobodne lub
naporowe), mocno ograniczone przestrzennie
(dominują gliny zwałowe, osady niewodonośne,
lokalnie pradoliny kopalne, wody międzyglinowe);
Wody trzeciorzędowe mają zasięg regionalny,
filtrują głównie na północ i południowy-zachód –
główną bazą drenażową regionu jest dolina Warty;
zwierciadło wody głównie naporowe o dość
wysokim ciśnieniu piezometrycznym – wody
subartezyjskie, lokalnie artezyjskie);

Warunki hydrograficzne i hydrologiczne
źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map, (Solon i in., 2018), MPHP v. 2021, Corine Land Cover 2018
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•

Obszar międzyrzecza środkowej Warty i
Baryczy; odpływ na północy skierowany
na północ, na południu na południe i
południowy-zachód);
Gęstość sieci hydrograficznej – jedna z
największych w Polsce (4-5 km km-2);
Układy sieci hydrograficznej – dendryczny,
kratowy, widlasty, równoległy … w
zlewniach sieć asymetryczna (Radęca,
Ochla, Kania, Orla górna);
Obszary silnie zmeliorowane – gęsta sieć
rowów melioracyjnych i kanałów;

Sieć hydrograficzna – przykład antropopresji

•

Obszar znacznych w skali kraju prac melioracyjnych z XIX i XX wieku
(skracanie przebiegu cieków, budowa kanałów, rowów, regulacja koryt) –
znaczne skrócenie i zmiana przebiegu rzeki Orli

źródło: opracowanie własne na podstawie NMT (GUGiK), AMZP (http://mapy.amzp.pl/)

Warunki hydrologiczne – wybrane charakterystyki hydrologiczne

Nazwa rzeki
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Kanał Kościański

KOŚCIAN

31,02

1 265,77

1961-2020

3,67

0,0029

0,54

0,022

2019

2006-2020

2,82

0,49

0,022

2019

Rów Polski

RYDZYNA

33,84

315,52

1973-1991

1,10

0,0035

0,10

0,030

1982

2006-2020

0,75

0,09

0,007

2015, 2019

Orla

KORZEŃSKO

16,01

1 244,77

1961-2020

4,32

0,0035

0,31

0,035

1995

2006-2020

3,60

0,25

0,07

2015, 2019

Kuroch

ODOLANÓW

8,04

168,37

1980-1991

0,51

0,0030

0,05

0,012

1990

2006-2020

0,42

0,04

0,006

2018
(2015,2016)

źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB

•

Średni roczny odpływ jednostkowy (SSq) – około 3 [dm3s-1km-2] – jedna z najniższych wartości w kraju (średnia – około 5,5);

•

Obszar w regionie o reżimie niwalnym (śnieżnym) silnie wykształconym, współczynnik odpływu podziemnego poniżej 10%
(najniższa w kraju efektywność zasilania podziemnego), współczynnik zasilania podziemnego (udział w odpływie rocznym) –
poniżej 40% (Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017) – średni odpływ wiosenny (ponad 180% SSQ), jedna z największych w kraju
wartości amplitudy odpływu rocznego (duża zmienność przepływów), wezbrania głównie roztopowe lub roztopowo-opadowe
(wiosenne, zimowe), głębokie niżówki hydrologiczne;

•

Pentada 2015-2019 (2016-2020) drugą najsuchszą po 1989-1993 od 60 lat;

•

Niżówki hydrologiczne głównie letnio-jesienne, w małych ciekach również zimowe (małe przepływy, niewielkie głębokości,
zamarzanie rzek do dna), koncentracja w sierpniu.

Użytkowanie terenu – CLC 2018, gospodarka wodna w zlewniach

•

W strukturze użytkowania dominują
grunty orne
, lasy (głównie liściaste
lub mieszane) występują wyspowo –
ich powierzchnia znacznie mniejsza niż w
XIX wieku (Markuszewska, 2005):
✓ spadek powierzchni lasów o 40%;
✓ zmiana lesistości z 25 na 15%;
✓ wzrost wyspowości lasu;
✓ ponad 2-krotny spadek powierzchni
wyspy leśnej;
✓ największy ubytek w XIX w.

źródło: opracowanie własne na podstawie CLC 2018

Susza atmosferyczna 2015 – klimatyczny bilans wodny

(-140) – (-149) [mm]
(-110) – (-129) [mm]

1 kwietnia – 31 maja

(-180) – (-189) [mm]

(-120) – (-139) [mm]

21 maja – 20 lipca

11 czerwca – 10 sierpnia

(-220) – (-229) [mm]
(-180) – (-199) [mm]

21 czerwca – 20 sierpnia

1lipca – 31 sierpnia

21lipca – 20 września

źródło: opracowanie własne na podstawie SMSR (https://susza.iung.pulawy.pl/)

Susza atmosferyczna – ocena roku 2015 wg klasyfikacji Kaczorowskiej

Pśr R 1956-2015 = 510 [mm]

Pśr 2015 = 361 [mm]

• Rok 2015 na obszarze badań był suchy lub bardzo
suchy;
• Wartości deficytu rocznej sumy opadów w stosunku
do wielolecia 1956-2014 wyniosły od kilku procent
(Leszno, Szelejewo – rok normalny) do około 40%
(Sobótka, Kalisz, Ostrów Wlkp., Milicz, Smolice –
rok bardzo suchy, lokalnie być może skrajnie suchy);
• Zastosowanie klasyfikacji percentylowej (Czernecki,
Miętus, 2011) do opadów sezonowych z wielolecia
1956-2015 – ocena hydrologicznego lata na
obszarze badań: anomalnie lub ekstremalnie suche,
lokalnie bardzo suche (Leszno, Szelejewo);

źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB, MPHP

Susza atmosferyczna 2015 – ocena wskaźnikowa wg SPI

III 2015

IV 2015

V-X 2015

źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB, MPHP, agrometeo.imgw.pl

Susza hydrologiczna 2015-2016 – zlewnia Orli (st. hydrologiczna KORZEŃSKO), ocena wskaźnikowa

Krzywe sumowe przepływu
(1971-2016)
Okresy deficytu niżówkowego wg metody SPA –
wartości deficytu

• Lato hydrologiczne (V-X) 2015 – jedno
z najsuchszych wg wskaźnika SDI
(podobnie jak lata 90. XX w.)
• Maksymalny deficyt niżówkowy –
blisko 15 [mm] – jedna z najniższych
wartości w wieloleciu 1966-2021
• Jeden z najwolniejszych przyrostów
przepływu latem hydrologicznym
(krzywe sumowe Q) od około 50 lat.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB

Susza hydrogeologiczna – ocena wg kryteriów PIG-PIB

III 2015

VIII 2015

II 2016

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG-PIB

Susza rolnicza – ocena wg kryteriów IUNG-PIB
źródło: IUNG-PIB (SMSR)

Drzewa owocowe: 2015-04-11 – 2015-06-10

Drzewa owocowe: 2015-06-21 – 2015-08-20

Rzepak i rzepik: 2015-07-01 – 2015-08-31

Drzewa owocowe, ziemniaki, rośliny strączkowe:
2015-07-01 – 2015-08-31

Buraki cukrowe: 2015-07-01 – 2015-08-31

Drzewa owocowe, ziemniaki, rośliny strączkowe:
2015-07-11 – 2015-09-10

Warzywa gruntowe: 2015-07-01 – 2015-08-31

Obszar badań i profile hydrometryczne

Nazwa rzeki

GOSTYŃ
SKAŁÓW

KOBYLIN

MIEJSKA GÓRKA

KOBYLIN

Pow.
zlewni
[km2]

GOSTYŃ
(ul. Nad Kanią)

4,56

75

Dąbrówka

Godurowo
Smogorzewo most

5,53
2,60

56
62

Rów Polski

RYDZYNA

33,84

315,52

Orla

KORZEŃSKO

16,01

1 244,77

Orla

KUKLINÓW

59,43

202

Orla

Skałów

75,77

139

R(a)dęca

Kobylin

8,18

73

Ochla

Kobylin

0,16

65

Dąbroczna

Kołaczkowice
Miejska Górka osiedle

23,40
14,30

89
131

Kuroch

ODOLANÓW

8,04

168,37

KOŁACZKOWICE

1-2°C

Kilometr
[km]

Kania
SMOGORZEWO
GODUROWO

Nazwa profilu

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP v. 2021, Solon i in. (2018), IMGW-PIB

Obszar badań – kryteria wyboru

•

Geologiczno-geomorfologiczne
✓ obecność Rowu Poznańskiego (rozległej struktury węglonośnej);
✓ lokalne zaburzenia glacitektoniczne w strefie nasunięć czoła lądolodu w fazie leszczyńskiej zlodowacenia Wisły;
✓ różnorodność (mozaikowość) rzeźby – pradoliny, rozcięcia erozyjne stref krawędziowych, wysoczyzny;

•

Hydrogeologiczne
✓ nieciągłość i wielość (piętrowość) warstw wodonośnych;
✓ złożone warunki krążenia wód w skali lokalnej (zróżnicowanie litogenetyczne osadów oraz skomplikowane warunki tektoniczne
czwartorzędu);

•

Hydrograficzne i hydrologiczne
✓ rzeki z lokalną i regionalną bazą erozyjną;
✓ dział wodny II rzędu; przesunięcie granic topograficznego i podziemnego działu wodnego;
✓ lokalne wypływy wód podziemnych (głównie młaki w strefie krawędziowej Wysoczyzny Leszczyńskiej i Doliny Obry);
✓ brak stacji hydrologicznych w małych zlewniach rzecznych;
✓ niskie odpływy jednostkowe (jedne z najniższych w Polsce);
✓ wieloletnie plany budowy zbiorników małej retencji na rzece Kani i Dąbrówce.

•

Klimatologiczne
✓ obszar jednej z najniższych w kraju sum rocznych opadów atmosferycznych

•

Sentymentalne ☺ - „Moja Mała Ojczyzna”

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych - KANIA

rz. Kania, profil Gostyń, widok w górę rzeki (VIII 2015)

Charakterystyka

Wartość

•

SSQ [m3s-1]

0,24

•

SNQ [m3s-1]

0,025

NQ [m3s-1]

0,001

Charakterystyka

rz. Kania, profil Gostyń, widok
w dół rzeki (VIII 2015)

•
•

Wartość

Pr 1956-2015 [mm]

510,5

I [m km-1]

0,0008

SSqp [dm3s-1km-2]

1,0-1,5

•

•

•

•

POCZĄTEK ROKU HYDROLOGICZNEGO
✓ Q: 0,03-0,04 [m3s-1]
MAJ – SIERPIEŃ 2015
✓ Q: 0,02 – 0,005 [m3s-1]
SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015
✓ Q < 0,005 [m3s-1]
LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016
✓ Q: 0,005 – 0,05 [m3s-1]
Początek suszy hydrologicznej (Q < SNQ)
– przełom kwietnia i maja 2015;
Faza rozwoju niżówki (spadek
przepływów do Qmin, pogłębienie
deficytu) – od maja do października
2015;
Przerwanie ciągłości niżówki – 15-16
sierpnia 2015 – wystąpienie ulewnego
deszczu przelotnego → wezbranie z
Qmax około 1 [m3s-1];
Faza recesji suszy – od października 2015
do stycznia 2016; początkowo powolna,
przyspieszenie w grudniu 2015

Dokumentacja fotograficzna - KANIA

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych - Dąbrówka

rz. Dąbrówka, profil Godurowo, widok w górę rzeki (VIII 2015)
Charakterystyka

Wartość

•

SSQ [m3s-1]

0,18 | 0,20

•

SNQ [m3s-1]

0,017 | 0,019

NQ [m3s-1]

Suche koryto | 0,006

Charakterystyka
Pr 1956-2015 [mm]
rz. Dąbrówka, profil Smogorzewo, widok w dół rzeki (VIII 2015)

I [m km-1]
SSqp [dm3s-1km-2]

•
•

POCZĄTEK ROKU HYDROLOGICZNEGO
✓ Q: 0,01-0,02 | 0,02-0,03 [m3s-1]
MAJ – SIERPIEŃ 2015
✓ Q: 0,005-0,000 | 0,015-0,010[m3s-1]
SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015
✓ Suche koryto | Q < 0,010 [m3s-1]
LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016
✓ Q: 0,001-0,04 | 0,005-0,050 [m3s-1]

Wartość
510,5

•

0,0025 | 0,0028

•

1,0-1,5
•
•

•

Początek suszy hydrologicznej (Q < SNQ)
– przełom kwietnia i maja 2015;
Faza rozwoju niżówki (spadek
przepływów do Qmin, pogłębienie
deficytu) – od maja do października
2015;
VIII – X: przeważnie suche koryto w
Godurowie, w Smogorzewie przepływ do
około 0,01 [m3s-1];
Przerwanie ciągłości niżówki – 15-16
sierpnia 2015 – wystąpienie ulewnego
deszczu przelotnego → wezbranie;
Faza recesji suszy – od października 2015
do stycznia 2016; początkowo powolna,
przyspieszenie w grudniu 2015

Dokumentacja fotograficzna - Dąbrówka

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych - Dąbroczna
rz. Dąbroczna, profil Kołaczkowice, widok w górę rzeki (VIII 2015)

•
Charakterystyka

Wartość

SSQ [m3s-1]

0,29 | 0,42

SNQ [m3s-1]

0,016 | 0,024

NQ [m3s-1]

Suche koryto | 0,005

✓ Q: 0,02-0,05 | 0,09-0,10 [m3s-1]
•

rz. Dąbroczna, profil Miejska Górka, (VIII 2015)

MAJ – LIPIEC 2015
✓ Q: 0,010-0,000| 0,015-0,005 [m3s-1]

•

SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015
✓ Suche koryto | Q < 0,010 [m3s-1]

•
Charakterystyka

POCZĄTEK ROKU HYDROLOGICZNEGO

LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016
✓ Q: 0,005-0,04 | 0,015-0,10 [m3s-1]

Wartość

Pr 1956-2015 [mm]

510,5

I [m km-1]

0,0013

•

SSqp [dm3s-1km-2]

0,5-1,0

•

•
•

Początek suszy hydrologicznej (Q < SNQ)
– przełom kwietnia i maja 2015;
Faza rozwoju niżówki (spadek
przepływów do Qmin, pogłębienie
deficytu) – od maja do października
2015;
VIII – X: przeważnie suche koryto w
Kołaczkowicach, w Miejskiej Górce
przepływ do około 0,005 [m3s-1];
Faza recesji suszy – od października 2015
do stycznia 2016; początkowo powolna,
przyspieszenie w grudniu 2015

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych - Dąbroczna

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych – ORLA, R(A)DĘCA, OCHLA

rz. Radęca, profil Kobylin, widok w górę rzeki (VIII 2015)

Charakterystyka

Wartość

SSQ [m3s-1]

0,45 | 0,24 | 0,21

SNQ [m3s-1]

0,026 | 0,012-0,013

NQ [m3s-1]

0,010 | Suche koryto

•

POCZĄTEK ROKU HYDROLOGICZNEGO
✓ Q: 0,05| b.d. [m3s-1]

•

MAJ – LIPIEC 2015
✓ Q: 0,050-0,020| 0,020-0,001 [m3s-1]

•

SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015
✓ Q < 0,010 [m3s-1] | suche koryto

Charakterystyka
Pr 1956-2015 [mm]
I [m km-1]
rz. Orla, profil Skałów, widok w dół rzeki (VIII 2015)

SSqp [dm3s-1km-2]

Wartość

•

✓ Q: 0,020-0,20 | 0,001-0,05 [m3s-1]

510,5
0,0014-0,0021
0,5-1,0

•

•

•
Najniższe przepływy w Kuklinowie
(wod. zlikw. – 202 km2) wynosiły 0,000 [m3s-1]
lub obserwowano suche koryto (lata 80. XX w.)
… w zlewni Orlanki (l. dopł. Orli – 18 km2) –
minimalne Q 1981-1990: 0,000 [m3s-1].

LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016

•

Początek suszy hydrologicznej (Q < SNQ)
– przełom kwietnia i maja 2015;
Faza rozwoju niżówki (spadek
przepływów do Qmin, pogłębienie
deficytu) – od maja do października
2015;
VIII – X: przeważnie suche koryto w
Kobylinie (Radęca, Ochla), w Skałowie
przepływ około 0,010 [m3s-1] – wpływ
zrzutu z oczyszczalni ścieków w Koźminie
Wlkp.;
Faza recesji suszy – od października 2015
do stycznia 2016; początkowo powolna,
przyspieszenie w grudniu 2015

Dokumentacja fotograficzna – ORLA, R(A)DĘCA, OCHLA

rz. Ochla- Kobylin

rz. R(a)dęca - Kobylin
rz. Orla - Skałów

rz. Orla - Skałów

Dokumentacja fotograficzna – zlewnie kontrolowane
• rz. POLSKI RÓW – wod. RYDZYNA
• rz. POLSKI RÓW – wod. RYDZYNA

• rz. ORLA– wod. KORZEŃSKO

• rz. KUROCH – wod. ODOLANÓW

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych – związki regresyjne

• Zestawienie pomiarów hydrometrycznych w profilach kontrolowanych i niekontrolowanych pozwala ustalić związki ilościowe między
wartościami przepływów;
• Związki mogą być wykorzystane do ustalenia/ oszacowania wartości charakterystyk hydrologicznych wód niskich (np. SNQ, Q70 etc.)

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych – zlewnia zerowego odpływu

• Badania ekspedycyjne w okresie hydrologicznego lata 2015 roku pozwoliły udokumentować ilościowo oraz za pomocą materiałów
fotograficznych zanik odpływu ze zlewni o różnych wartościach powierzchni – przeważnie do kilkudziesięciu km2, a w przypadku zlewni Orli
nawet przy około 200 km2 – profil Skałów i Kuklinów (w profilu dawnego wodowskazu brak odpływu, suche koryto obserwowano również w
minionych dekadach, m.in. w latach 80. XX wieku) – obszar tzw. płyty krotoszyńskiej, „płyty suszy”;

• Znaczenie wpływu gospodarki wodno-ściekowej na rozmiary zlewni tzw. zerowego odpływu – przykład rzeki Orli i profilu Skałów;
• Odcinkowy zanik przepływu związany z obecnością zapór bobrowych – spiętrzenie wody, infiltracja do płytkich wód podziemnych na
terenach przyległych (wysokość zwierciadła poniżej zw. wody w cieku), zdrenowanie obszaru przez recypienta – przykład rzeki Dąbrówki;

• Znaczenie głębokości warstw wodonośnych w kształtowaniu zasięgu zlewni tzw. zerowego odpływu – obszary centralne Wysoczyzny
Kaliskiej z miąższymi warstwami glin środkowopolskich, słabym rozcięciem erozyjnym i względnie głębokim zaleganiem wód podziemnych
(niejednokrotnie wody naporowe), brak efektywnego kontaktu hydraulicznego rzeka – wody podziemne;
• Poziom wcięcia cieków wraz z ich długością ulega zwiększeniu – dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zwiększonemu drenażowi jest
położenie koryt w strefach krawędziowych pradolin (Kania, Dąbrówka);

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych – przepływy minimalne

• Zmierzone przepływy minimalne w większości zlewni niekontrolowanych były bliskie 0,000 [m3s-1] – niejednokrotnie kilka mililitrów na
sekundę z km2;

• Gospodarka wodno-ściekowa miała fundamentalne znaczenie dla wielkości najniższych zmierzonych przepływów – zrzuty oczyszczonych
ścieków podtrzymywały odpływ, zwiększały go kilku-, kilkudziesięciokrotnie (zlewnia górnej Orli, dolnej Dąbrocznej, dolnej Kani);
• W zlewniach względnie naturalnych o powierzchni do kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 km2, oczekiwane wartości NNQ mogą być ustalane
na poziomie 0,000 [m3s-1] – w przypadkach słabego drenażu wód podziemnych, w niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych (głównie
obszary wysoczyzny) brak odpływu sprowadza się do występowania suchych odcinków koryta rzeki, ewentualnie do występowania „jezior
zaporowych” różnego pochodzenia (naturalnego, antropogenicznego), które dodatkowo sprzyjają obniżaniu przepływu z biegiem rzeki;
• Z punktu widzenia ustalania wartości NNQ istotne wydaje się dogłębne przeanalizowanie warunków geomorfologicznych,
hydrogeologicznych (mapa hydrodynamiczna wód podziemnych kolejnych poziomów wodonośnych, głębokość wcięcia koryt –
uwarunkowania geomorfologiczne), uwzględnienie rzeczywistej gospodarki wodno-ściekowej i potencjalnych poborów wody, o ile
występują.

Wyniki pomiarów hydrometrycznych w zlewniach niekontrolowanych – podsumowanie i wnioski

• Badania ekspedycyjne w postaci pomiarów hydrometrycznych oraz obserwacji pozwoliły opisać wybrane okresy rozwoju niżówki
hydrologicznej 2015 roku w sposób ilościowy i jakościowy.
• Zebrano unikatowy materiał badawczy, dokumentujący skutki surowej suszy hydrologicznej w zlewniach Wysoczyzny Kaliskiej, a więc reakcji
zlewni na brak opadu w warunkach niewystarczającej retencji zimowo-wiosennej oraz wyjątkowo ciepłej zimy.

• Materiał hydrometryczny umożliwił przeprowadzenie porównania wartości przepływów w zlewniach niekontrolowanych oraz
kontrolowanych i zaproponowanie przybliżonych zależności ilościowych.
• Udało się ustalić i udokumentować cieki z brakiem odpływu i podjąć próbę ich powiązania przestrzennego z obszarami o określonej
charakterystyce hydrogeologicznej i geomorfologicznej.
• Zgromadzone dane i fotografie stanowią cenne źródło uzupełniające wiedzę o małych zlewniach nizinnych, ich funkcjonowaniu w
ekstremalnych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych, z uwzględnieniem oddziaływania antropogenicznego – jego roli w
kształtowaniu odpływu.

Wykorzystane materiały

• Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. (1993): Hydrometria; PWN, Warszawa.
• Byczkowski A. (1999): Hydrologia, tom II; SGGW, Warszawa.
• Graf. R. (2003): Identyfikacja formy i wielkości drenażu wód podziemnych w zlewni Kani, Badania Fizjograficzne nad Polską Zach., 54 (Seria A - Geografia
Fizyczna): 63-83.
• Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (2017): Hydrologia Polski, PWN, Warszawa.
• Kępińska-Kasprzak M. (2015): Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
• Krygowski B. (1953, 1961) – Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej; UAM, Poznań – wersja numeryczna 2007..
• Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej (XI 2014 – I 2016)
• Mapa hydrogeologiczna Polski PIG-PIB – arkusze: 579-584, 616-621, 653-658.
• Markuszewska I. (2005): Zmiany powierzchni leśnej Wysoczyzny Kaliskiej w kontekście analizy struktury krajobrazu; Badania Fizjograficzne nad Polską
Zachodnia, Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 56, 93-106.
• Mrozik K., Przybyła Cz. (2013): Mała retencja w planowaniu przestrzennym, UP Poznań.
• Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:50 000 – arkusze: GOSTYŃ, KOBYLIN; PIG-PIB, 2002, Warszawa.
• Schubert J. (1998): Przewodnik przyrodniczy po Ziemi Leszczyńskiej; Agencja Reklamowa „IMPRESSION”, Leszno.
• Solon i in. (2018): PHYSICO-GEOGRAPHICAL MESOREGIONS OF POLAND: VERIFICATION AND ADJUSTMENT OF BOUNDARIES ON THE BASIS OF CONTEMPORARY
SPATIAL DATA; Geographia Polonica, Vol. 91, Issue 2, pp. 143-170.
•
•
•
•
•
•
•

Fotografie – archiwum prywatne
Pomiary hydrometryczne – archiwum prywatne
Numeryczne modele wysokości terenu: GUGiK, SRTM
Dane hydrograficzne: MPHP (IMGW-PIB, PGW WP, NFOŚiGW)
Dane hydrologiczne ze zlewni kontrolowanych – IMGW-PIB
Susza rolnicza – SMSR (IUNG-PIB), IMGW-PIB (Agrometeo)
Dane i opracowania hydrogeologiczne – PIG-PIB

Dziękuję / Thank you
Wojciech Krasowski, WPiOH Wrocław
13/05/2022, Wrocław

