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OBSERWACJE ODPŁYWU PODPOWIERZCHNIOWEGO NA OBSZARZE 
MASYWU ŚNIEŻNIKA 

Przeprowadzone obserwacje odpływu podpowierzchniowego na obszarze Masywu Śnieżnika 
świadczą, że nawet niewielkie opady rzędy 4-6 mm powodują uruchomienie odpływu 
podpowierzchniowego i to nawet wówczas, gdy poprzedzone są kilkoma, kilkunastoma dniami 
bezodpadowymi. Wzrost odpływu wody ze zlewni przy śladowych wręcz wartościach opadu i przy 
jednoczesnym spadku temperatury powietrza i wzroście jego wilgotności może świadczyć, że jednym ze 
źródeł wody formującym odpływu podpowierzchniowy jest skraplanie się wody na ziarnach mineralnych 
skały. Ten sposób dostawy wody może mieć znaczną wartość, szczególnie w obszarach górskich. Szybkie 
pojawianie się odpływu podpowierzchniowego w źródłach i ciekach, w kilkanaście minut od początku 
opadu przemawia za faktem, że głównymi drogami jego przepływu są makropory. Powoduje to, że 
modelowanie odpływu podpowierzchniowego staje się wręcz niemożliwe i ogranicza się do czystej 
spekulacji. 

1. WSTĘP 

Przy konstrukcji matematycznych modeli obiegu wody w zlewni istotne jest 
uwzględnienie odpływu podpowierzchniowego, jako jednego z elementów rozchodu 
wody. Różne mogą być przyczyny powstawania odpływu podpowierzchniowego a 
tym samym różna dynamika przebiegu tego zjawiska. Formowanie się odpływu 
podpowierzchniowego jest możliwe w zlewniach, w których górna warstwa utworów 
przypowierzchniowych charakteryzuje się wysokim współczynnikiem filtracji, a 
nieprzepuszczalna lub częściowo przepuszczalna warstwa znajduje się na pewnej 
głębokości. Takie warunki często występują w zalesionych zlewniach gdzie warstwa 
organiczna utworów przypowierzchniowych charakteryzuje się wyższą 
przepuszczalnością od warstwy mineralnej zalegającej niżej [4], [6]. Jednak jak 
wykazują badania [3], [10] w obszarach zbudowanych ze skał krystalicznych 
zwietrzeliny (warstwa mineralna) cechuje się stosunkowo wysokim współczynnikiem 
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filtracji. Z tego względu przyczynę powstawania odpływu podpowierzchniowego na 
tych obszarach należy raczej wiązać ze zróżnicowaniem litologii w profilu pionowym 
pokryw zwietrzelinowych [5]. Istotniejszy jednak jest fakt obecności w górnej części 
profilu zwietrzelinowego makropor, które mogą decydować o przewodzeniu wody w 
tej strefie [1]. 

2. OBSZAR BADAŃ 

Obserwacje przejawów odpływu podpowierzchniowego przeprowadzono na 
obszarze zlewni Potoku Śnieżnego w Masywie Śnieżnika [9]. Masyw Śnieżnika jest 
to okazały masyw górski w Sudetach Wschodnich, zajmujący pd-wsch część Ziemi 
Kłodzkiej. Stanowi on drugą co do wysokości grupę górską Sudetów polskich. 
Najwyższym szczytem jest Śnieżnik o wysokości 1426 m n.p.m. Morfologia 
omawianego obszaru została ukształtowana w wyniku procesów podnoszenia Masywu 
Śnieżnika, zapoczątkowanych w górnej kredzie i trwających z różnym natężeniem 
przez cały okres kenozoiku. W okresach spokoju w paleogenie i neogenie powstawały 
powierzchnie zrównań, znajdujące się na różnych wysokościach. Na obszarze 
Masywu Śnieżnika występują duże wysokości względne dochodzące do 275 m, czego 
następstwem są duże spadki terenu osiągające ponad 30°. 

Masyw Śnieżnika budują skały krystaliczne w obrębie których wyróżnić można 
suprakrUstalną serię strońską i infrakrustalną serię gnejsową. Seria strońska składa się 
ze zmiennego zespołu paragnejsów i łupków łyszczykowych. Licznie spotykane są 
wkładki (przewarstwienia) kwarcytów, łupków i kwarcytów grafitowych, marmurów, 
erlanów i amfibolitów. Wśród gnejsów wyróżnić można migmatyczne gnejsy 
gierałtowskie i oczkowe gnejsy śnieżnickie. 

W plejstocenie cały obszar kilkukrotnie znajdował się w strefie peryglacjalnej, a 
intensywne wietrzenie mrozowe, soliflukcja i inne procesy doprowadziły do 
powstania rumowisk skalnych i miąższych pokryw stokowych, 

3. WYNIKI OBSERWACJI ODPŁYWU PODPOWIERZCHNIOWEGO 

Przeprowadzone obserwacje odpływu podpowierzchniowego miały na celu 
ustalenie sposobu jego formowania się i dynamiki przebiegu tego zjawiska. Wyniki 
obserwacji świadczą, że nawet niewielkie opady rzędu 4-6 mm powodują 
uruchomienie odpływu podpowierzchniowego oraz wzrost odpływu całkowitego w 
potoku (rys. 1 ). 
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Rysunek 1. Wzrost średnich dobowych wartości przepływu (Q) Potoku Śnieżnego pod wpływem 
niewielkich opadów (P). 

Figure 1. Increase of average daily discharge of the Potok Śnieżny after limited rain. 

Prezentowane obserwacje odpływu podpowierzchniowego zostały przeprowadzone w 
lipcu i sierpniu 1992 roku. Druga połowa lipca i sierpień 1992 roku cechowały się 
stosunkowo niskimi opadami i wysokimi temperaturami powietrza. Spowodowało to 
znaczny spadek wilgotności utworów pokrywowych. Stąd zadziwiający jest wzrost 
średniego dobowego przepływu potoku w dniu 31 lipca o prawie 1,5 l/s po opadzie 
równym 51 mm. Taki podwyższony przepływ całkowity utrzymywał się również 
następnego dnia po opadzie. Podobna sytuacja zaistniała 3 sierpnia gdy opad równy 
6,8 mm spowodował wzrost średniego dobowego przepływu o ponad 2 l/s. Obliczone 
objętości obu fal podwyższonego przepływu (wezbraniowych) dały wskaźnik 
odpływu odpowiednio równy 0,2 i 0,3 mm. Przedstawionych wzrostów przepływu nie 
można tłumaczyć opadem deszczu na powierzchnię wody w cieku i strefę 
przykorytową, gdyż powierzchnie wszystkich cieków na obszarze zlewni Potoku 
Śnieżnego stanowią zaledwie 0,0007% powierzchni zlewni. Stąd należy sądzić, że o 
przedstawionych wzrostach przepływu decyduje odpływ podpowierzchniowy. 

Szereg badań wykazało, że w okresie letnim opady o wysokości 3-4 mm 
podlegają w całości intercepcji przez szatę roślinną [7]. J. Tomaszewski podaje [11] 
na przykładzie badań w Karkonoszach, że do wystąpienia odpływu 
podpowierzchniowego niezbędna jest odpowiednia ilość wody do nasycenia utworów 
przypowierzchniowych oraz przeniknięcia w systemy przewodzące. Ilość ta określana 
jest jako strata początkowa i może dochodzić do kilkunastu milimetrów opadu w 
okresach, gdy powierzchnia terenu i skała są przesuszone. Z tego względu 
interesujące są przejawy wystąpienia odpływu podpowierzchniowego po omawianych 
niewielkich opadach a także po śladowych wręcz ich ilościach jak miało to miejsce 23 
lipca i 11-12 oraz 14 sierpnia. Z tego względu należy sądzić, że przedstawione 
wzrosty przepływu całkowitego (rys. 1 ) mogą być wywołane również dostawą wody 
na obszar zlewni poprzez skraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu na 



ziarnach mineralnych utworów przypowierzchniowych, w czasie gdy nawet 
niewielkiemu opadowi towarzyszy znaczny wzrost wilgotności powietrza i obniżenie 
jego temperatury. Na ryc. 2 zestawiono przebieg temperatury i wilgotności powietrza 
oraz przepływ całkowity Potoku Śnieżnego. Porównując tą rycinę z ryc. 1 zauważa 
się, że wspomnianym wyżej niewielkim opadom deszczu w dniach 23 lipca i 11-12 i 
14 sierpnia towarzyszyły spadki temperatury i wzrost wilgotności powietrza. Takie 
warunki mogą właśnie powodować skraplanie się pary wodnej na ziarnach 
mineralnych utworów przypowierzchniowych. 
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Rysunek 2. Zmiany przepływu Potoku Śnieżnego (Q) na tle zmian temperatury powietrza (T) i 
wilgotności względnej (W). 

Figure 2. Runoff change's of the Potok Śnieżny (Q) on the background change's of air temperature (T) 
and humidity (W). 

Przedstawiona w pracy S. Staśki, R. Tarki [8] dobowa sinusoidalna zmienność 
odpływu całkowitego ze zlewni Potoku Śnieżnego może być więc nie tylko wynikiem 
parowania ze stref przykorytowych w czasie dnia, jak tam sugerowano, ale również 
może nakładać się na to dostawa wody ze skraplania się pary wodnej w czasie 
nocnego wychłodzenia. Ten sposób dostawy wody na obszar zlewni nie jest 
uwzględniany w podstawowych bilansach wodnych a może mieć znaczną wartość, 
szczególnie w obszarach górskich. Zjawiska te trudne są również do uwzględnienia w 
opracowaniu modeli numerycznych obiegu wody w zlewni. 

Kondensacja wody na ziarnach mineralnych utworów przypowierzchniowych 
jako źródło dostawy wody i zasilania wód podziemnych może być wytłumaczeniem 
zaobserwowanej większej ilości infiltrującej wody w lizymetrach od wartości 
zanotowanego w tym samym czasie opadu [2], [4]. 



Podobny wzrost odpływu po niewielkich opadach rzędu 5 nun zaobserwowano 
również w źródłach. Na rys. 3 przedstawiono godzinowe zmiany wydajności źródła К 
15 położonego na obszarze zlewni Potoku Śnieżnego. 
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Rysunek 3. Zmiany wydajności źródła К 15 po opadzie deszczu. 
Figure 3. Changes in Kl S spring's discharge after limited rain. 

Zauważalny na rye. 3 wzrost wydajności źródła nastąpił 15 minut po rozpoczęciu opadu. Opad 
ten trwał niespełna godzinę, a w tym czasie spadło 5 mm wody. Spowodował on wzrost 
wydajności źródła do stanu jaki zanotowano na trzy dni przed wystąpieniem omawianego 
epizodu opadowego. 
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Rysunek 4. Zmiany wydajności źródła К 15. 
Figure 4. Changes in Kl S spring's discharge. 

Tym samym należałoby sądzić, że nastąpiło uzupełnienie zasobów wody w zbiorniku 
wód podziemnych drenowanym przez to źródło o wartość równą objętości wody jaka 



odpłynęła z niego w ciągu trzech kolejnych dni poprzedzających omawiane 
wystąpienie opadu. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że źródło to praktycznie przez 
cały okres lata i wczesną jesień nie wykazuje żadnego zasilania (rys. 4). Obserwuje 
się jedynie w tych okresach niezakłóconą niczym regresję, chociaż w tym czasie 
występowały opady, i to niejednokrotnie o znacznej wartości. Stąd należy przyjąć, że 
w zbiorniku zasilającym to źródło nie nastąpiło w analizowanym dniu zasilanie a 
wzrost wydajności spowodowany był dopływem wody ze strefy, w której dochodzi do 
formowania się odpływu podpowierzchniowego. 

Biorąc pod uwagę szybką reakcję wspomnianego źródła na opad deszczu należy 
sądzić, że dopływ wody do miejsca drenażu z odpływu podpowierzchniowego 
związany jest z makroporami. Obserwacje te potwierdzają pomiary z obszaru 
Karkonoszy, gdzie opierając się na badaniach znacznikowych stwierdzono, iż 
prędkość przepływu w strefie odpływu podpowierzchniowego dochodzi do 1300 m/d 
[12]. 

4. WNIOSKI 

1. Uruchomienie odpływu podpowierzchniowego na obszarze Masywu Śnieżnika 
obserwuje się nawet po niewielkich opadach rzędu 4-6 mm. 

2. Dostawa wody do strefy, w której formuje się odpływ podpowierzchniowy może 
pochodzić nie tylko bezpośrednio z opadów ale również ze skraplania się pary 
wodnej na ziarnach mineralnych utworów przypowierzchniowych. 

3. Dopływ wody ze strefy odpływu podpowierzchniowego do miejsc drenażu jest 
bardzo szybki, co wskazuje, że przepływu ten odbywa się głównie w makroporach. 

4. Brak możliwości wiarygodnej oceny ilości wody dostarczanej na obszar zlewni w 
wyniku skraplania się pary wodnej na ziarnach mineralnych utworów 
przypowierzchniowych oraz wykorzystanie makropor jako głównych dróg 
przepływu dla odpływu podpowierzchniowego powoduje że modelowanie 
odpływu podpowierzchniowego staje się wręcz niemożliwe i ogranicza się do 
czystej spekulacji. 
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OBSERVATION OF SUBSURFACE STORMFLOW ON ŚNIEŻNIK MASSIF, SUDETES MTS, 
SW POLAND 

Observation in the Śnieżnik Massif indicates that even small rains (4-6 mm) cause subsurface stormflow. 
Increase of river's discharge after small rain indicate that one of water source support is condensation of 
vapour on soil. This type of water support could be highly peculiar in mountain's region. Springs's 
discharges after limited rain increase rapidly after a few minutes. These indicate that water flows in soil 
through the macropores. For that reason modelling of subsurface stormflows involving macropores must 
be highly speculative. 


