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CLIMATIC CONDITIONS AND WATER BALANCE 
OF THE KUJAWY LAKELAND

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

A bstract: The aim o f  this study was to determine the effect o f  weather conditions on the water balance o f  
the Kujawy Lakeland. The most variable component o f  water balance -  evapotranspiration -  was calcu
lated based on heat balance. The heat balance method was used in the evaluation o f  the latent heat o f  
evaporation (energetic equivalent o f  evapotranspiration) taking into account both the energy factor (net 
radiation), as well as the aerodynamic factor (atmospheric water vapour demand). In the last two decades, 
increase o f  air temperature, wind speed and air saturation deficit, i.e. elements affecting the increase o f  
evapotranspiration, was observed. In the near future this factor may cause adverse changes in the struc
ture o f  water balance in the area. Increasing evaporation may lead to lower water levels in lakes and rivers 
and even to the disappearance o f  flow  in small streams.
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WSTĘP

Najpełniejszą charakterystyką warunków wodnych krajobrazu jest bilans wodny, który 
dla okresu nie krótszego niż jeden rok można zapisać w postaci równania:

P + E + H ± A R = 0
gdzie: P -  opad, E -  ewapotranspiracja, H -  odpływ, AR -  zmiana retencji glebowej. W 
równaniu wszystkie składniki wyrażone są w mm. Składniki dochodzące do analizowanego 
obszaru mają znak dodatni, a odchodzące mają znak ujemny [Kędziora, Olejnik 2002]. 
Struktura bilansu wodnego krajobrazu zależy przede wszystkim od warunków meteorolo
gicznych, szczególnie ich przebiegu w ciągu roku oraz od struktury użytkowania terenu 
[Kędziora 1996, Kędziora, Ryszkowski 2001, Kędziora, Ryszkowski 2004]. Obserwowany 
w skali globalnej proces wylesienia zmienia niekorzystnie strukturę bilansu wodnego, zmniej
sza opady, spowalnia intensywność małego obiegu wody i zwiększa odpływ powierzchnio
wy kosztem odpływu gruntowego [Pielke, Avissar 1990; Blyth i in. 1994, Ryszkowski, 
Kędziora 2008]. Warunki klimatyczno-fizjograficzne Pojezierza Kujawskiego są niekorzyst
ne dla bilansu wodnego. Niskie opady, rosnące, wysokie parowanie i wylesienie są przy
czyną bardzo złej struktury bilansu wodnego [Kędziora 1999, Kędziora 2008].
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Spośród meteorologicznych i fizjograficznych czynników kształtujących bilans wodny 
krajobrazu, trzy są decydujące o największej składowej bilansu wodnego -  ewapotranspira- 
cji: dopływ lub zapas energii, dostępność wody na parowanie i zdolność ewaporacyjna 
powietrza. Zależą one przede wszystkim od warunków klimatycznych. Warunki klimatycz
ne panujące w  danym regionie geograficznym zależą z kolei, od globalnej cyrkulacji atmos
ferycznej i prądów oceanicznych. Decydują one o kierunku przemieszczania się frontów i 
układów7 barometrycznych oraz częstotliwości napływu różnych mas powietrza nad dane 
miejsce. Nad obszar Wielkopolski i Kujaw napływają najczęściej masy powietrza polamo- 
morskiego z zachodu, charakteryzujące się umiarkowaną temperaturą i wilgotnością. Skut
kuje to zwiększeniem opadów atmosferycznych, zmniejszeniem strumienia energii słonecz
nej dopływającej do powierzchni ziemi, obniżeniem temperatury’ i wzrostem wilgotności 
powietrza. Prowadzi to w efekcie do zmian bilansu wodnego, polegających na zwiększeniu 
składowej przychodowej -  opadów pionowych, rosy, opadów poziomych i zmniejszeniu 
składowej rozchodowej -  ewapotranspiracji. Napływ powietrza polamo-kontynentalnego 
przynosi odwrotny skutek -  zmniejszenie opadów, wzrost parowania i susze. Jednak w 
ostatnich dekadach lat, obserwuje się istotne zmiany warunków klimatycznych -  wzrost 
temperatury powietrza, niedosytu wilgotności powietrza, wzrost prędkości wiatru i usło- 
necznienia oraz wzrost sum opadów zimowych, kosztem opadów letnich. Wszystko to, w 
powiązaniu z oddziaływaniem użytkowania terenu na procesy wymiany masy i energii po
między7 powierzchnią czynną a atmosferą, doprowadza do zwiększenia ewapotranspiracji, 
co przy braku lub nawet niewielkim wzroście opadów prowadzi do pogorszenia zasobów 
wodnych zlewni, a szczególnie do obniżenia zarówno zwierciadła wód gruntowych i po
wierzchni lustra wody w jeziorach, jak i zmniejszenia się przepływów w ciekach. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że zmiany klimatyczne Pojezierza Kujawskiego będą powodo
wały jeszcze większe napięcia w strukturze bilansu wodnego niż obecnie. Wymaga to opra
cowania kompleksowej strategii gospodarowania wodą w omawianym regionie, skoncen
trowanej na magazynowaniu wody w okresach jej obfitości oraz wykorzystaniu niestandar
dowych źródeł, takich jak wody kopalniane.

MATERIAŁY I METODY

Pojezierze Kujawskie, na którego terenie znajduje się odkrywka węgla brunatnego 
„Tomisławice” leży7 na pograniczu województwa wielkopolskiego i pomorsko-kujawskiego 
[Kondracki 2002]. Ze względu na to, że klimat Pojezierza Kujawskiego jest podobny do 
klimatu centralnej Wielkopolski [Farat 2004, Woś 2010], dla scharakteryzowania warun
ków klimatycznych omawianego regionu oraz dla obliczenia składników bilansu wodne
go, wykorzystano dane meteorologiczne z miejscowości pobliskich oraz miejscowości 
położonych w Wielkopolsce, w których są obszerniejsze dane meteorologiczne niż w 
miejscowościach położonych na terenie Pojezierza Kujawskiego. Według Wosia [2010] 
Pojezierze Kujawskie znajduje się w obrębie wschodniego Wielkopolskiego regionu kli
matycznego, sąsiadującego z Wielkopolskim zachodnim regionem klimatycznym. Różni
ce poszczególnych elementów klimatycznych w tych dwóch regionach są znikome [Woś 
2010, tabele 7.1 do 7.19]. Dla upewnienia się o podobieństwie klimatycznym tych dwóch 
regionów oceniono zależność pomiędzy średnimi miesięcznymi wartościami temperatury 
powietrza i opadami z okresu 1951-2009 w Poznaniu i w Kleczewie (rys. 1 i 2). Bardzo 
wysokie współczynniki determinacji uzasadniają wykorzystanie danych meteorologicz
nych z obszaru Wielkopolski centralnej i północno-wschodniej do charakteryzacji klimatu 
Pojezierza Kujawskiego.
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RYSUNEK 1. Zależność średnich rocznych temperatur powietrza w okresie 1951-2006 w Kole od 
temperatur w Poznaniu
FIGURE 1. Dependence of mean annual temperature in the period of 1951 -2006 in Koło on the tempera
ture in Poznan

RYSUNEK 2. Zależność zmierzonych, średnich miesięcznych opadów z okresu 1951 -2006 w Kleczewie 
od opadów w Poznaniu
FIGURE 2. Dependence of mean monthly precipitation in the period of 1951-2006 in Kleczew on 
precipitation in Poznań

Strukturę użytkowania terenu Pojezierza Kujawskiego określono na podstawie mapy 
topograficznej w skali 1:10 000 z wykorzystaniem programu Maplnfo. Natomiast do 
obliczenia parowania z powierzchni wodnej wykorzystano metody Penmana (dla okresu 
ciepłego od IV do IX) i Iwanowa (dla okresu chłodnego od X do III) [Kędziora 2008]. Do 
obliczenia ewapotranspiracji ekosystemów lądowych zastosowano model opracowany 
w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, którego podstawą jest 
związek pomiędzy współczynnikiem Bowena a wskaźnikiem agrometeorologicznym, 
wyrażającym wpływ podstawowych elementów meteorologicznych i fazy rozwojowej 
ekosystemu na proces parowania [Olejnik, Kędziora 1991].
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Z powodu braku danych o odpływie z badanego obszaru, obliczono go na podstawie 
wzoru H = P • w, gdzie: w -  jest współczynnikiem odpływu, którego wartość równą 
0,163 przyjęto za Pasławskim [1992].

Na koniec określono funkcję zależności pomiędzy wskaźnikiem meteorologicznym, 
będącym prostą funkcją salda promieniowrania, prędkości wiatru i niedosytu wilgotności 
powietrza a ewapotranspiracją poszczególnych ekosystemów.

Szczegółowe obliczenia składników bilansu wodnego przeprowadzono dla obszaru 
15 600 ha otaczającego odkrywkę „Tomisławice”.

WYNIKI I DYSKUSJA 

Warunki klimatyczne
Klimat Pojezierza Kujawskiego kształtow^any jest przede wszystkim przez masy po

wietrza polamo-morskiego (59%) napływającego do nas z zachodu, głównie w okresie 
letnim, późną jesienią i w pierwszej fazie zimy (tab. 1). Powietrze kontynentalne, napły
wające najczęściej wiosną ze wschodu występuje dwa razy rzadziej (28%). Powietrze 
arktyczne i zwrotnikowe występuje łącznie w 13% przypadków. Z tych względów klimat 
omawianego regionu jest umiarkowany, z niezbyt niskimi średnimi temperaturami mie
sięcznymi w zimie (kilka stopni poniżej zera) i niezbyt wysokimi w lecie (od 17 do 20°C, 
[Woś 1994]). Jednak w przypadkach adwekcji powietrza arktycznego, szczególnie kon
tynentalnego, w zimie mogą zdarzać się duże spadki temperatury powietrza (znacznie 
poniżej -30°C), natomiast w przypadku adwekcji powietrza kontynentalno-zwrotnikowe- 
go latem mogą wystąpić upały (powyżej 30°C). Powietrze zwrotnikowo-morskie może 
zaś przynieść wielkie ulewy.

Wiatry panujące w rejonie Tomisławic są określone przez kierunki przemieszczania się 
mas atmosferycznych. Najwięcej jest wiatrów wiejących z sektora SW-NW -  od południo
wo-zachodniego do północno-zachodniego (ok. 50%). Prędkości wiatru na omawianym tere
nie należą do przeciętnych w kraju (z wyjątkiem wybrzeża) i wahają się od 1 do 4 m • s'1 (przy 
średniej 2,5 m • s 1). Największą prędkość wykazują wiatry z kierunków zachodnich (3,4

TABELA 1. Częstotliwość mas atmosferycznych na Pojezierzu Kujawskim Średnie wartości dla okresu 
1951 -1970 w  procentach [Woś 1994]
TABLE I. Frequency o f atmospheric masses in Kujawy Lakeland region. Average values for period 
1951-1970, in percent [Woś 1994]

Masa atmosferyczna 
Atmospheric mass

Styczeń
January

Luty
February

Marzec
March

Kwiecień
April

Maj
May

Czerwiec
June

Arktyczna 6 8 8 12 10 4
Polarna kontynentalna 30 39 48 33 31 21
Polama morska 61 50 38 44 52 67
Zwrotnikowa 3 3 6 10 7 8

Masa atmosferyczna Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Rok
Atmospheric mass July August September October November December Year

Arktyczna 1 1 4 6 6 6 6
Polama kontynentalna 15 15 26 26 22 29 28
Polama morska 76 74 60 59 62 61 59
Zwrotnikowa 8 10 10 9 10 4 7
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do 3,7 m • s'1). Wiatry o prędkości większej od 5 m • s"1 stanowią w ciągu roku zaledwie 
8%. Największe prędkości wiatru występują późną jesienią oraz zimą i wiosną.

Do powierzchni ziemi dochodzi w ciągu roku około 3700 MJ • m'2, z czego odbiciu 
ulega od kilku (powierzchnie wodne) do 30% (suche nie pokryte roślinnością lekkie gle
by). Najwięcej energii dochodzi w czerwcu (19,2 MJ • m'2 • d"1], a najmniej w grudniu 
(1,8 MJ • m"2 • d'1). Średnia roczna wynosi 10,1 MJ • m'2 * d 1. Roczne saldo promienio
wania waha się wokół wartości 1300 MJ * m"2. Z tej ilości od 55 (ugór) do 90% (lasy 
wilgotne) wykorzystywane jest na parowanie wody, od 7 (lasy wilgotne) do 40% (ugór) 
na ogrzewanie powietrza i tylko od 2 do 5% na ogrzewanie gleby. Największe dobowe 
wartości salda promieniowania mogą wystąpić w czerwcu i nie przekraczają wartości 
17 MJ • m"2. Oznacza to, że na terenie Pojezierza Kujawskiego nie może z większego 
obszaru wyparować w ciągu doby więcej niż 7 mm warstwy wody. W sytuacji, gdy 
zbiornik wodny, lub wilgotne siedlisko (mokradło, wilgotny las) otoczone są obszarami 
suchymi lub pozbawionymi żywej roślinności (np. ściernisko) napływające z obszarów 
suchych powietrze niesie duże ilości ciepła, przez co parowanie z wilgotnych siedlisk 
może zwiększyć się nawet o 40%. Średnie wieloletnie roczne liczby godzin usłonecznie- 
nia rzeczywistego wahają się od 1500 do 1600. W poszczególnych latach wahania liczby 
godzin usłonecznienia bezwzględnego odbiegać mogą od podanych średnich wieloletnich 
nawet o 200 godzin. W miesiącach od maja do sierpnia usłonecznienie miesięczne prze
kracza 200 godzin, natomiast w miesiącach od listopada do lutego waha się od 30 do 60 
godzin. Latem mamy więcej dni słonecznych niż zimą. Usłonecznienie względne jest naj
większe w okresie od maja do września, przekraczając wartość 40%, natomiast w okre
sie od listopada do lutego sięga zaledwie 20%.

Region Pojezierza Kujawskiego jest nieco zimniejszy niż centralne i południowe części 
Wielkopolski. Najwyższe średnie dobowe temperatury powietrza notuje się w lipcu, od 
17,7 do 18,2°C, a najniższe w styczniu, od -1,2°C (w centralnej części Wielkopolski) do 
-1,6°C w części wschodniej i południowej (tab. 2). Największe wahania średniej mie
sięcznej temperatury powietrza notuje się w lutym -  dochodzą one do 14°C, podczas gdy 
w lipcu sięgają 5°C. Temperatury maksymalne latem wzrastają do 38°C, a temperatury 
minimalne spadają do 30°C. Średnie miesięczne maksymalne temperatury powietrza wa-

TABELA 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w  Kole (reprezentuje omawiany region) 
i dla porównania w  6 innych miejscowościach Wielkopolski [Farat 2004]
TABLE 2. Mean monthly air temperature in Kofo (representative for the region) and in 6 other places 
in Wielkopolska; for comparison [Farat 2004]

W okresie 1971-2000 -  Period 1971-2000

Miejscowość
Place

Miesiąc -  Month Rok
YearI II III IV V VI VII v n i IX X XI x n

Koło -1,6 -0,8 2,9 7,7 13,4 16,4 18,0 17,7 13,0 8,2 3,0 0,0 8,2

Gniezno - 1,6 -0,9 2,6 7,3 12,9 15,9 17,8 17,6 12,9 8,1 2,9 -0,9 8,0

Słupca - 1,6 -0,8 2,9 7,6 13,3 16,2 17,9 17,5 12,9 8,1 2,9 0,0 8,1

Piła -1,7 -0,9 2,4 7,1 12,9 16,0 17,8 17,1 12,3 7,7 2,8 - 0,1 7,8

Poznań - 1,2 -0,5 3,2 7,7 13,5 16,4 18,3 17,7 13,0 8,2 3,2 0,3 8,3

Leszno ■1,2 -0,3 3,4 7,7 13,4 16,3 18,1 17,5 13,0 8,2 3,2 0,4 8,3

Kalisz -1,5 -0,5 3,1 7,8 13,5 16,4 18,1 17,8 13,1 8,4 3,1 0,1 8,3
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TABELA 3. Średnie miesięczne, minimalne i maksymalne temperatury powietrza w  wybranych stacjach 
i miesiącach w  okresie 1971-2000 [Farat 2004]
TABLE 3. Mean monthly, minimum and maximum air temperature in chosen places and months in the 
period o f  1971-2000 [Farat 2004]

Miejscowość Temperatura powietrza -  Air temperature [°C]
Place Średnia miesięczna 

Monthly average
Średnia minimalna
The average o f the minimum

Średnia maksymalna 
The average o f the maximum

rok I IV v n X rok I IV v n X rok I IV v n X

Piła 7,8 -1,7 7,1 17,8 7,7 3,6 -4,2 2,0 11,9 4,2 12,3 1,2 12,9 23,4 12,4

Poznań 8,3 - 1,2 7,8 18,2 8,2 4,4 -3,6 2,9 12,7 4,9 12,8 1,5 13,3 23,7 12,8

Środa Wlkp, 8,3 -1,3 7,7 18,2 8,3 4,5 -3,5 3,1 12,7 5,1 12,8 1,4 13,2 23,7 12,9

Konin 8,2 - 1,6 7,7 18,1 8,2 4,2 - 3,7 3,1 12,4 4,8 12,7 1,1 13,1 23,5 12,8

Koło 8,2 - 1,6 7,7 18,0 8,1 4,5 - 3,9 3,4 13,0 5,2 12,5 1,0 12,9 23,3 12,6

Leszno 8,3 - 1,2 7,7 18,1 8,2 4,0 -3,9 2,6 12,1 4,6 13,2 1,9 13,5 23,9 13,4

Kalisz 8,3 -1,5 7,8 18,1 8,4 4,6 -3,8 3,5 12,7 5,1 12,7 1,3 13,0 23,6 12,9

Kępno 8,4 -1,4 7,9 18,1 8,5 4,7 -3,7 3,5 12,7 5,1 12,7 1,5 12,9 23,5 ] 13,1

Średnia
M ean

8,2 - 1,4 7,6 18,0 8,2 4,3 - 3,8 2,9 12,5 4,8 12,7 1,4 13,1 23,6 12,8

hają się od 1.0 w styczniu do 23,9°C w lipcu, natomiast średnie miesięczne minimalne 
temperaturvr zmieniają się od 4,2°C w styczniu do 13,0°C w lipcu (tab. 3).

W ciągu roku można wyróżnić 6 okresów klimatycznych o różnej długości: zima -  
105 dni (od 15 grudnia), wczesna wiosna -  18 dni (od 3 kwietnia), wiosna -  75 dni (od 
20 kwietnia), lato -  102 dni (od 4 lipca) Jesień -  50 dni (od 15 października) i późna jesień 
-  15 dni (od 1 grudnia) [Woś 1994].

W ostatnim dekadach widać wyraźną tendencję wzrostową temperatury powietrza. 
Na stacji klimatycznej w Kole (rys. 3), wzrost temperatury7 w okresie 1951-2000 wyniósł 
1 stopień. Oznacza to wzrost o 0,2°C na dziesięć lat, co jest zgodne z prognozami prezen
towanymi w IV Raporcie IPCC.

Najbardziej zmiennym elementem meteorologicznym w omawianym regionie są opa
dy Zarówno ich sumy miesięczne jak i roczne, zmieniają się w zależności od okresu, dla 
którego się je wylicza. W centralnej Wielkopolsce sumy roczne opadów wahały się w 
różnych okresach od 580 do 655 mm. Najwyższe opady występują w lipcu, a najniższe 
w lutym. Średnia suma roczna opadów dla okresu od 1981 do 1995 wynosi około 600 
mm. Najniższe opady występują w dorzeczu Wełny, Pakości, Mogilnicy i Kanału Mosiń
skiego. Jak wynika z tabeli 5 opady w środkowym pasie Wielkopolski są mało zróż
nicowane i nie zmieniają się specjalnie w zależności od wybranego okresu uśredniania. 
Dla czterech uwzględnionych miejscowości, w okresie 1951-2006, roczne sumy opa
dów skorygowanych wTahają się w granicach od 561 w Kleczewie (stacja najbliższa To- 
misławic) do 621 mm w Lesznie (tab. 4). Nie widać jednak wyraźnej tendencji zmian 
opadów w ostatnim półwieczu (rys. 4).

Na tle innych regionów Polski, Wielkopolska ma najniższe zasoby wodne. Z terenu 
całego kraju, tak samo jak z dorzecza Wisły, 28% wody odpływa do morza. Ale już z do
rzecza Odry odpływa 25%, a z dorzecza Warty tylko 23%. Najgorzej sytuacja przedsta
wia się w centralnej i północno-wschodniej Wielkopolsce, gdzie odpływa mniej niż 20%
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RYSUNEK 3. Bieg średnich rocznych temperatur powietrza w Kole w okresie 1951-2000; linia pogrubia 
na -  średnia wieloletnia
FIGURE 3. Course of mean annual air temperature in Kolo in period 1951-2000; bold line -  long-tem 
average
TABELA 4. Skorygowane sumy opadów miesięcznych i suma roczna dla czterech stacji reprezentujących 
Pojezierze Kujawskie (Koło, Kleczew) i Wielkopolskę (Poznań i Leszno) w okresie 1951 do 2006  
TABLE 4. Corrected monthly and annual precipitation in for places representing Kujawy Lakeland (Koło, 
Kleczew) and Wielkopolska (Poznań, Leszno) regions in the period o f  1951 to 2006

Miejscowość
Place

Miesiąc -  Month

I n in IV V VI vn VIII IX X XI x n Rok
Year

Koło 34 30 35 37 53 68 83 66 52 45 43 47 593

Kleczew 31 35 40 37 47 60 84 61 59 35 46 47 561

Poznań 36 32 37 41 57 69 82 64 50 42 41 47 597

Leszno 39 33 36 43 55 70 89 70 49 43 44 50 621

RYSUNEK 4. Bieg rocznych opadów w Kleczewie w okresie 1965-2009; linia pogrubiona -  średni* 
wieloletnia
FIGURE 4. Course of mean annual precipitation in Kleczew in period of 1965-2009; bold line -  long-tem 
average
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- grunty orne, arable lands
- lasy, forests
- łąki, meadows
- wody, waters
- sady, orchards

RYSUNEK 5. Użytkowanie terenu wokół odkrywki Tomisławice 1 -  użytki orne, 2 -  lasy, 3 -  łąki, 
4 -  wody, 5 -  sady
FIGURE 5. Land use around o f  Tomisławice opencast lignite 1 - arable lands, 2 -  forests, 3 -  meadows, 
4 -  waters, 5 -  orchards

opadów. Ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę i wysoki niedosyt wilgotności 
oraz bogatą szatę roślinną w Wielkopolsce, ewapotranspiracja w okresie wegetacji prze
wyższa opady. W Wielkopolsce długość tego okresu dla obszarów rolnych waha się od 
40 do 90 dni. Rośliny korzystają wtedy z zapasów wody gruntowej, co prowadzi do 
obniżenia jej zwierciadła. Te ubytki wody są uzupełniane w okresie zimowym, kiedy 
parowanie jest niższe od opadów. Jest to normalna sytuacja w warunkach klimatycznych



TABELA 5. Temperatura powietrza i opady w okresie 2003-2009 w Turwi 
TABLE 5. Air temperature and preciphation in the period 2003-2009 in Turew
Miesiąc Norma Rok -  Year
Month Norm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

t pr t pr t pr t pr t pr t pr t pr t pr
°C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm

I -2,4 39 1,83 50 -3,46 58 1.34 39 -6,38 16 3,86 78 1,32 86 -3,60 24
II -2,1 32 -3,42 6 1,39 35 -2,42 38 -1,96 34 1,31 51 3,21 22 -0.11 49
III 1,7 35 3,12 18 4,21 28 0,87 18 0,19 26 5,27 51 3,76 56 3,67 54
IV 7,8 43 8,05 20 8.83 31 8.65 35 9,05 49 9,33 9 7,70 72 10,28 16
V 12,6 56 15.78 55 12,26 89 13.17 89 13,44 41 14,62 |66 12,63 32 11,82 88
VI 16,8 62 19,17 35 16,07 48 16,46 36 18,09 28 18,70

I 5 1
17,97 22 14,61 93

VII 18,0 82 19,65 j 98 18,31 62 19.92 89 23,54 18,72 120 19,37 58 [ 19,76 83
VIII 17,1 71 19.82 147 119,74 114 17,7 |50 17,29 u171 18,40 92 17,60 107 18.81 I39
IX 13,5 51 14,25 23 14,06

,38
15,49 36 16,10 36 12,58 37 12,76 23 15,26 66

X 9,0 43 5,28 34 i 10.01 49 9.82 11 9,94
r “  - —- 
61 7,33 27 8,82 62 7,20 79

XI 3,8 42 5,28 20 3,75 64 2,69 23 5,61 49 1,81 36 4,79 29 6,49 48
XII -0,4 38 1,17 43 1,57 56 0.26 87 13,45 44 [o,81 31 0,94 24 -0,70 56
Rok 8,0 594 8,86 449 8,9 672 8,66 551 9,03 579 9,39 649 9,24 593 8,62 693
Amp 20,4 50 23,24 92 23,20 86 22,34 78 29,92 155 17,91 111 18,43 85 23,36 77

Temperatura powietrza -  air temperature Opady - precipitation
55/84 wyższa od normy -  higher than norm 36/84 wyższe od normy -  higher than norm
16/84 niższe od normy -  lower than norm 42/84 nizsze od normy lower than norm
13/84 w normie 6/84 w normie -  norm
Norma. Różnica temperatury ±0,5°C, różnica opadów ±10%. Norm Temperature difference 0,5°C, precipitation difference ±10%

Liczby oznaczają ile razy na 84 miesiące wypadł miesiąc z wartością wyższą, niższą od normy lub w normie.
The number indicate how many times per 84 months was month with a value higher than norm, lower than norm, or in norm 
t -  temperatura, temperature, pr -  opady, precipitation.
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Wielkopolski. Tak się dzieje pod warunkiem, że zimy są chłodne i śnieżne. W przypadku 
ciepłych, bezśnieżnych zim nie ma warunków odbudowy retencji glebowej i wtedy w 
okresie wegetacyjnym występują poważne deficyty wodne. Prowadzi to do znacznych 
spadków odpływu wody ze zlewni i do zmniejszenia dopływu gruntowego do zbiorników 
wodnych położonych na terenie zlewni. Przeciętny wieloletni bilans wodny w Wielkopol- 
sce jest następujący -  opad: od 573 do 613 mm, średnio 595 mm; odpływ: od 80 do 112 
mm, średnio 95 mm; parowanie: od 462 do 532 mm, średnio 500 mm. Na odpływ przy
pada od 13,1 do 19,5% rocznej sumy opadów. W okresie wegetacyjnym parowanie z 
terenu użytków rolnych przekracza sumę opadów przeciętnie o 10%, a z terenów lasów 
wilgotnych aż o 40%.

Bardzo duże zmiany warunków klimatycznych obserwowano w ostatnich latach (tab. 
5). Średnie miesięczne temperatury powietrza w Turwi w latach 2003-2009 były (poza 
październikiem) wyższe od średnich wieloletnich, natomiast sumy miesięczne opadów 
były raz wyższe, a raz niższe od sum wieloletnich (tab. 5). Średnia roczna suma opadów 
w tym okresie wynosząca 602 mm, nie różni się od średniej wieloletniej, która wynosi 
596 mm. Analiza miesięcznych wartości temperatury i opadów wykazuje wyraźną prze
wagę miesięcy z temperaturami wyższymi od średniej wieloletniej (tab. 5). Na 84 miesią
ce (7 lat x 12 miesięcy) aż 55 (66%) miało temperaturę wyższą od normy (czerwone pola 
w tabeli 5). Niższąmiało tylko 16 miesięcy (19%, żółte pola w tabeli 5), a w normie było 
tylko 13 miesięcy (15%, białe pola w tabeli 5).

Odwrotna sytuacja panuje w odniesieniu do opadów. Wyższymi od normy wykazało się 
tylko 36 miesięcy (43%, niebieskie pola w tabeli 5), natomiast niższe od normy sum opa
dów miały 42 miesiące (50%, pola zielone w tabeli 5), a w normie było tylko 6 miesięcy 
(7%, białe pola w tabeli 5). Takie warunki hydrotermiczne prowadzą do pogorszenia struk
tury bilansu wodnego krajobrazu, szczególnie do zwiększonego parowania i chwilowych 
zaników przepływu w małych ciekach. W okresie 9 lat (2001-2009) na małym cieku w 
Turwi, aż w siedmiu latach w 3. kwartale obserwowano zanik przepływu (tab. 6).

Bilans wodny

W niniejszym opracowaniu, dla oceny bilansu wodnego Pojezierza Kujawskiego, wy
brano teren otaczający odkrywkę węgla brunatnego „Tomisławice” (rys. 5) z tego wzglę
du, że ten obszar obecnie ma, i w przyszłości będzie miał napięte stosunki wodne.

Na tym terenie przeważają użytki rolne (83% powierzchni terenu). Użytki rolne po
dzielono na trzy grupy ważne dla obliczania bilansu wodnego: ozime, okopowe i użytki 
zielone. Ich procentowy udział w powierzchni zasiewów wyliczony na podstawie da
nych z rocznika statystycznego dla województwa wielkopolskiego wynosi odpowiednio: 
66, 19 i 15%. Powierzchnia zbiorników wodnych jest bardzo mała (tab. 7), dlatego bilans 
wodny rejonu odkrywki jest kształtowany głównie przez ekosystemy lądowe.

Obliczenia parowania z powierzchni terenu przeprowadzono dla dwóch głównych 
typów użytkowania ziemi; dla lasów i dla użytków rolnych podzielonych na te, które 
główny okres rozwoju mają w pierwszej połowie roku (reprezentują je uprawy zbóż ozi
mych) i na te, których główny rozwój przypada w drugiej połowie roku (reprezentują je 
uprawy okopowe) oraz na trwałe użytki zielone (reprezentują je łąki). Pierwsza grupa 
charakteryzuje się w przebiegu sezonowym znacznie większym strumieniem ciepła utajo
nego [LE] niż odczuwalnego [S] w okresie wiosny i wczesnego lata, natomiast w okresie 
po żniwach te strumienie są prawie równe. Druga grupa odwrotnie, w okresie wczesnej 
wiosny strumienie LE i S są prawie równe, natomiast późną wiosną i latem strumień LE 
znacznie przeważa nad strumieniem S. Dla trzeciej grupy, tylko po pierwszym pokosie,
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TABELA 6. Przepływy w  cieku w  Turwi w  latach 2001-2009  
TABLE 6. Flows in the watercourse in Turew in years 2001-2009

Średnie natężenie przepływu w  cieku w  parku [m3 • g o d z1] -  Average floks in watercourse [m3 • hour1]

Okres - Period 2001 2002 2003 2004 2005 ]2006 2007 2008 2009 Śred.
Aver.

I kwar. -  I quart. 21,2 60,1 21,4 11,6 18,8 12,3 i 69,0 30,1 14,6 21,2

Ilkwar. -  II quart. 13,7 13,8 4,5 2,6 9,5 8,2 20.9 18,4 21,8 16,6

Ill kwar. -  III quart. 7,8 0,1 0 0 0 0 0 0,1 14,0 2

IV kwar. -  IV quart. 11,9 7,4 0,1 0 0,2 9,4 3,4 2,0 17,9 5

Rok -  Year 13,2 19,0 6,4 3,5 7,1 7,5 123,1 12,7 17,1 14,9

strumienie prawie wyrównują się, a 
poza tym strumień LE jest większy 
od strumienia S. Dla lasów przez cały 
okres strumień LE jest znacznie 
większy od strumienia S. W lasach 
również strumień ciepła glebowego 
jest praktycznie do zaniedbania, a 
strumień ciepła odczuwalnego jest 
bardzo mały. Taki przebieg sezono
wy struktury bilansu cieplnego de
terminuje przebieg ewapotranspira- 
cji, czyli materialnego równoważni
ka strumienia ciepła utajonego.

Wyniki obliczeń parowania i sko
rygowanych opadów w omawia
nym okresie wykazuj ą  znaczną prze
wagę parowania nad opadami dla 
wody i lasu (tab. 8). Łąka wyparo-

TABELA 7. Użytkowanie terenu w  rejonie Tomisławic 
TABLE 7. Landuse o f  Tomislawice landscape

Rodzaj użytku 
Type o f  use

Powierzchnia
Area
[%]

Wody - waters 0,4

Lasy - forests 8,6

Użytki Rolne - farmlands 83,0
grunty orne ogółem, 
arabie lands total

77,8

w  tym: ozime - winter crops 66,0
okopowe - root crops 19,0
inne - others 15,0

użytki zielone - grasslands 5,0
sady - orchards 0,2

Nieużytki ogółem - fellow lands total 8,0

Całość - total 100,0

RYSUNEK 6. B ieg rocznych sum parowania z powierzchni wody w  okresie 1996-2009  
FIGURE 6. Course o f  mean annual air evaporation o f  water body in period 1996-2009
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wuje praktycznie cały opad. Jedynie parowanie z terenów ornych jest mniejsze od opa
dów. Parowanie z powierzchni wody stanowiło 134% opadów, natomiast parowanie lasu 
-121%  opadów. Parowanie z pól wyniosło 88% opadów. Obszary pozbawione roślinno
ści wyparowują 50% opadów. Sumy roczne parowania wykazują tendencję wzrostową 
(rys. 6). Średnie wieloletnie parowanie potencjalne w okresie 1951-1970 wynosiło około 
620 mm [Kędziora 1998]. W każdym roku omawianego okresu parowanie powierzchni 
wody było wyższe niż wartość wieloletnia.

Bilans wodny w omawianym 14-letnim okresie, obliczony dla całego obszaru, wyno
si -  456 mm (tab. 9). Jest to wynik wysokiego parowania ze wszystkich ekosystemów. 
Jedynie obszary nieużytków (pozbawione roślinności) mają dodatni bilans wodny. Tem
po narastania deficytów wody wynosiło 33 mm na rok, co przy średniej dla omawianego 
obszaru, efektywnej porowatości gleby wynoszącej 0,23, daje średnie tempo obniżania 
się wód gruntowych w omawianym okresie 14,3 cm/rok, a w całym okresie obniżenie 
wody gruntowej wyniosło 198 cm, czyli około 2 metry.

Przeanalizowano również wpływ różnych elementów meteorologicznych na parowa
nie różnych ekosystemów. Analizowano wpływ poszczególnych elementów, jak również 
wskaźników, będących prostymi funkcjami różnych elementów meteorologicznych. Naj
lepszą zależność uzyskano dla wskaźnika będącego iloczynem 3 elementów meteorolo
gicznych (tab. 10, rys. 7). Parowanie różnych ekosystemów może być oszacowane na 
podstawie zależności liniowej rocznej sumy parowania E (mm) od wskaźnika M:

TABELA 8. Roczne sumy ewapotranspiracji różnych użytków i sumy opadów w okresie 1996-2009  
TABLE 8 . Annual evapotranspiration o f  different type o f  use and precipitation in the period 1996-2009

Lata
Years

Ewapotranspiracja - Evapotranspiration [mm] Opad
skorygowany
Precipitation
[mm]

wody
waters

oziminy 
winter crops

okopowe 
root crops

las
forest

łąka
meadow

ugór
iarrow

1996 610 483 472 635 528 302 691

1997 725 523 518 704 582 315 740

1998 753 507 499 665 556 305 646

1999 755 523 516 708 587 305 751

2000 772 536 509 717 594 321 731

2001 727 517 497 680 569 307 764

2002 850 548 542 739 617 322 754

2003 881 542 522 732 604 303 460

2004 772 518 511 700 581 307 543

2005 921 544 548 771 621 302 615

2006 1005 594 576 787 657 322 681

2007 874 549 546 754 627 315 649

2008 938 564 559 778 643 317 593

2009 847 542 540 744 620 300 693

Suma, Sum 11431 7490 7474 10254 8566 4343 8566

Średnia, Mean 816 535 534 732 612 310 612
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TABELA 9. Bilans wodny różnych użytków 
TABLE 9. Water balance o f  different type o f  use

Użytek Powierzchnia Opad j Parowanie Odpływ Bilans
Type o f  use Area Precipitation ]Evaporation Runoff Balance

[ha] mm

Wody -waters 62 8566 11431 1396 -4261

Lasy - forests 1342 8566 10254 1396 -3084

Użytki rolne - farmlands 12948 8566 7554 1396 -384
w  tym: orne ogółem - arable lands 12137 8566 7485 1396 -315

w  tym: ozime - winter crops 8010 8566 7490 1396 -320
okopowe - root crops 2306 8566 7474 1396 -304
inne - others 1821 8566 7480 1396 -310
użytki ziefone - grasslands 780 8566 8566 1396 -1396
sady - orchards 31 8566 8870 1396 -1700

Nieużytki - follow lands 1248 8566 4343 1396 2827

Całość - Total 15600 8566 7626 1396 -456

E = aM+b, gdzie: M= D • V • Rn/
100, gdzie: D -  średni roczny niedo
syt wilgotności powietrza (hPa),
V -  średnia roczna prędkość wiatru 
(m • s'1), Rn -  średnia roczna war
tość salda promieniowania (W • m'2).
Wysokie współczynniki determinacji 
pozwalają na wykorzystanie uzyska
nych zależności do prognozowania 
wielkości parowania w przyszłości, 
w zależności od prognozowanych 
zmian klimatycznych.

Niedosyt wilgotności powietrza 
wspólnie z prędkością wiatru okre
ślają zdolność ewaporacyjną powie
trza, a więc zdolność atmosfery do 
absorbowania pary wodnej. Jest to 
istotny czynnik wymuszający parowanie terenowe. Saldo promieniowania określa ilość 
energii, która może być wykorzystana na parowanie. Obydwa te elementy wykazują 
trend rosnący co oznacza, że w nadchodzących latach, z powodów zmian klimatycz
nych będzie rosło parowanie.

PODSUMOWANIE

Warunki klimatyczne Pojezierza Kujawskiego są podobne do warunków klimatycznych 
Wielkopolski, szczególnie jej części środkowej. Warunki hydrotermiczne, solame i wietrzne 
sprzyjają wysokiemu parowaniu, co przy niskich opadach prowadzi do powstawania defi
cytów wody w środowisku. Obserwowane w ostatnich kilkunastu latach silne tendencje 
wzrostowe temperatury powietrza, prędkości wiatru, salda promieniowania i niedosytów

TABELA 10. Współczynniki równania E= a+bM
i współczynnik determinacji zależności parowania różnych
użytków od wskaźnika M
TABLE 10. Coefficients o f  equation y = ax+b
o f  dependence o f  evapotranspiracy o f  different types
o f  land use on index M

Użytek 
Type o f  use

Współczynniki - Coefficients

a b R2

Woda - water 24,6320 571,44 0,9290

Oziminy - winter crops 5,9054 476,27 0,8164

Okopowe - root crops 5,1062 483,07 0,8504

Las - forest 9,1987 640,93 0,8165

Łąka - meadow 6,3304 548,88 0,7135
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RYSUNEK 7. Zależność rocznego parowania powierzchni wodnej od wskaźnika klimatycznego M  
FIGURE 7. Dependence o f  annual evaporation o f  water body on climatic index M  
M =  D V R /1 0 0 . D -  niedosyt wilgotności powietrza (hPa), V  -  prędkość wiatru (m • s'1), R -  saldo 
promieniowania (W  • m‘2)
D -  saturation water vapor pressure deficit (hPa), V  -  wind speed (m • s'1),
R -  net radiation (m • m‘2)

wilgotności powietrza sprzyjały wzrostowi parowania wszystkich ekosystemów. Dopro
wadziło to do obniżenia lustra wody w zbiornikach wodnych, zaniku przepływów w ma
łych ciekach oraz obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Zdarzające się co jakiś czas lata 
z obfitymi opadami, które pozwalająna odbudowanie retencji glebowej nie poprawiająstruktuiy 
bilansu wodnego w dłuższym okresie. Przedstawiona charakterystyka zmian warunków 
klimatycznych i bilansu wodnego krajobrazu wskazuje na konieczność gromadzenia wody 
w okresie jej nadmiaru, jak również rozsądnego wykorzystania wody pochodzącej z od
wadniania kopalni do uzupełnienie niedoborów wodnych w bilansie wodnym krajobrazu, 
które będą najprawdopodobniej narastać w nadchodzących latach.
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