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S t r e s z c z e n i e 

W pracy oszacowano zmienność klimatycznego bilansu wodnego terenów rolniczych w ujęciu 
sezonowym na podstawie danych meteorologicznych, danych o strukturze upraw w dawnym woj. 
poznańskim i przebiegu rozwoju szaty roślinnej. Bilans ten wyznaczono dla okolic Poznania, wybie-
rając lata o opadach zdecydowanie wyższych lub niższych od średniej z wielolecia 1973–2002. Do 
obliczeń posłużono się matematycznym modelem bilansu cieplnego (MBC) powierzchni czynnej, 
opracowanym w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Na podstawie analizy rocznych przebiegów kumulowanego klimatycznego bilansu wodnego 
stwierdzono, że na ogół w maju następuje zrównanie ilości wody pochodzącej z opadów z ilością 
wyparowaną od początku roku. Dalszy przebieg wartości kumulowanego klimatycznego bilansu 
wodnego zależy od ilości opadów − jeżeli opady przewyższają średnią z wielolecia, to pokrywają 
potrzeby ewapotranspiracyjne roślin, jeżeli jest ich mniej, zaczyna pogłębiać się deficyt wody. W la-
tach mokrych dopiero jesienne opady po ustaniu wegetacji tworzą wyraźną nadwyżkę wody w śro-
dowisku, podczas gdy w latach suchych rok kończy się deficytem. 

WSTĘP 

Od wieków ludzie obserwują wodę w środowisku, zastanawiają się nad jej po-
chodzeniem, procesami nią rządzącymi i dzięki niej zachodzącymi. Jej ciągły obieg 
między atmosferą, lądami i oceanami w połączeniu z częstymi zmianami stanu 
skupienia i dużym ciepłem właściwym powoduje, że przenosi ona wielkie ilości 
energii. Dzięki temu jest ważnym regulatorem klimatu Ziemi. Jednocześnie, mimo 
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tak wielkiego znaczenia dla naszej planety, dla większości ludzi woda jest czymś 
zupełnie zwykłym i jak na każdą rzecz, z którą spotykają się na co dzień, przestają 
zwracać uwagę. Przyjmują jej istnienie i funkcje, które spełnia, jako coś oczywi-
stego, samo przez się zrozumiałego i niezmiennego. Woda jest jednak surowcem 
strategicznym i właściwe gospodarowanie nią oraz ochrona jej zasobów powinny 
stać się nadrzędnym celem działalności człowieka. MALICKI [2001] wskazuje, że 
w agrofizyce status wody jest zagadnieniem kluczowym − każde z badanych przez 
agrofizyków zjawisk i procesów jest tym nadzwyczajnym statusem wody uwarun-
kowane. 

Znaczenie wody wynika nie tylko z jej charakterystycznych cech, ale też z po-
wszechnego występowania w przyrodzie. Zasoby wody na Ziemi szacuje się na 
1 400 000 km3, co po równomiernym jej rozłożeniu na powierzchni dałoby war-
stwę grubości ok. 3 km. W ciągłym ruchu jest 600 000 km3 wody, z czego 80% na 
obszarach oceanów, a jedynie 20% na obszarach lądowych. Znaczenie wody dla 
człowieka nie ogranicza się do jej bezpośredniego użycia, np. jako wody pitnej. 
Jest ona niezbędna i niezastąpiona do utrzymania czystości, jako siła energetyczna 
i niezbędny surowiec w przemyśle, przejmuje też ścieki, zarówno komunalne, jak 
i przemysłowe, umożliwia komunikację oraz stwarza korzystne warunki do wypo-
czynku i rekreacji. Przede wszystkim jednak jest potrzebna w rolnictwie do pro-
dukcji żywności. Zużycie wody w tej dziedzinie działalności człowieka stanowi 
65–70% jej światowego zużycia. Jest ona jednym z najważniejszych czynników 
wpływających w przypadku niedoboru lub nadmiaru ograniczająco na produkcję 
żywności. 

Za główny cel pracy postawiono sobie ustalenie zmienności klimatycznego bi-
lansu wodnego terenów rolniczych w ujęciu sezonowym na podstawie danych me-
teorologicznych, danych o strukturze upraw w dawnym woj. poznańskim i prze-
biegu rozwoju szaty roślinnej. Wartości tego bilansu wyznaczano jako różnicę 
między opadem a ewapotranspiracją rzeczywistą w okolicach Poznania. Wybrano 
lata o opadach zdecydowanie wyższych lub niższych od średniej z wielolecia. Do 
obliczeń ewapotranspiracji rzeczywistej posłużono się matematycznym modelem 
bilansu cieplnego powierzchni czynnej (MBC), opracowanym w Katedrze Agro-
meteorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

METODY BADAŃ 

Pierwszą wersję modelu MBC (model bilansu cieplnego) przedstawiono w la-
tach 80. XX w. [KĘDZIORA, 1999; OLEJNIK, 1988; 1996; OLEJNIK, KĘDZIORA, 
1991]. Serie pomiarów struktury bilansu cieplnego różnych powierzchniach rolni-
czych, przeprowadzone w latach 90. XX w. [KĘDZIORA, 1999; KĘDZIORA i in., 
1994; LEŚNY, CHOJNICKI, OLEJNIK, 2002; LEŚNY i in., 2001a; OLEJNIK, 1994; 
OLEJNIK i in., 1999], umożliwiły zmodyfikowanie niektórych jego elementów [LE-
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ŚNY, 1998]. W niniejszej pracy do oszacowania wartości składników bilansu ciepl-
nego wykorzystano zmodyfikowaną wersję MBC, szczegółowo opisaną w publika-
cjach LEŚNEGO [1998], LEŚNEGO i JUSZCZAKA [2004], LEŚNEGO, OLEJNIKA i STA-
NIKOWSKIEJ [2001b] oraz OLEJNIKA, KĘDZIORY i LEŚNEGO [2000]. 

Przedmiotem wstępnych badań była zmienność warunków meteorologicznych 
na obszarze byłego województwa poznańskiego w latach 1973–2002. Wykorzysta-
no dekadowe dane meteorologiczne ze stacji w Turwi (stacja PAN) oraz Poznaniu 
(na lotnisku Ławica – stacja IMGW). Obliczono roczne skorygowane sumy opa-
dów w latach 1974-2002 dla Poznania (tab. 1). Do obliczenia wartości skorygowa-
nych posłużono się formułą podaną w pracy KĘDZIORY [1999]. Średnia suma opa-
dów w badanym wieloleciu wynosiła 628 mm (średnia suma opadów nieskorygo-
wanych 523 mm). Wartość ta odpowiada podawanej przez KĘDZIORĘ [1999], jest 
jednak wyższa od przytaczanych przez innych badaczy, m.in. BACA i ROJKA 
[1999] oraz WOSIA [1994]. Ci ostatni podają zmierzone, a nie skorygowane warto-
ści opadu atmosferycznego, co powoduje wymienione różnice. 

W rozpatrywanym wieloleciu najniższe opady zanotowano w latach: 1982, 
1989 i 1992, a najwyższe w latach: 1974, 1988 i 1993. Przebieg warunków atmos-
ferycznych w tych latach posłużył jako materiał wyjściowy do analiz, których wy-
niki przedstawiono w dalszej części pracy. 

Tabela 1. Skorygowane roczne sumy opadów (mm) w Poznaniu w latach 1973–2002 

Table 1. Corrected annual sums of precipitation (mm) for Poznań in the years 1973–2002 

Suma opadów w latach   Annual sum of precipitation Lata 
Years 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

197.. − − − 634 812 499 626 742 576 578 
198.. 640 752 370 463 478 591 605 728 757 428 
199.. 622 499 458 826 700 587 657 671 720 719 
200.. 733 656 703 − − − − − − − 
Objaśnienia: podkreślono największe wartości, a pogrubiono – najmniejsze. 
Explanations: highest values are underline, smallest values are bold. 

KĘDZIORA i inni [1992] oraz LEŚNY [1998] podkreślają znaczenie warunków 
termicznych podczas wschodów roślin (w marcu i kwietniu). Na podstawie prze-
biegu temperatury w tym okresie zakwalifikowano badane lata do jednego z trzech 
typów: wczesnego (W − wczesny początek wegetacji), średniego (Ś − średni po-
czątek wegetacji) lub późnego (P − późny początek wegetacji). Podziału dokonano, 
kierując się zasadą, że jeżeli już w marcu temperatura była stosunkowo wysoka 
w okresie co najmniej dwóch dekad, to przyśpieszało to rozwój roślin i umożliwia-
ło uznanie danego roku za wczesny. Odwrotnie, jeżeli pierwsze dekady były 
chłodne, to rok kwalifikowano jako późny. Gdy temperatury w tych dekadach były 
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zbliżone do średnich lub gdy naprzemiennie raz były wyższe, raz niższe, to rok 
kwalifikowano do średnich. Podział ten może wydawać się dość arbitralny, jednak 
w literaturze nie znaleziono opisu wpływu przebiegu pogody w okolicach Poznania 
na tempo rozwoju roślin, umożliwiającego jednoznaczną kwalifikację. 

W celu dokonania powyższej kwalifikacji porównano temperaturę w kolejnych 
dekadach marca i kwietnia lat: 1974, 1982, 1988, 1989, 1992 i 1993 z średnią tem-
peraturą z wielolecia 1973–2002 (tab. 2), a następnie podzielono dekady (od 7 do 
12) w badanych latach na takie, w których wysoka temperatura sprzyjała wcze-
snemu rozwojowi roślin, nieodbiegające od średniej oraz takie, w których niska 
temperatura hamowała rozwój roślin. Przyjęto zasadę, że dekada, w której tempe-
ratura była wyższa o co najmniej 1°C od średniej, sprzyja wczesnemu rozwojowi 
roślin, natomiast gdy temperatura była niższa o co najmniej 1°C od średniej, to 
dekadę zaliczano do okresów, w których rozwój roślin przebiegał wolniej. Gdy 
średnia temperatura w dekadzie nie odbiegała więcej niż o 1°C, przyjmowano że 
rozwój roślin odbywał się w przeciętnym tempie.  

Tabela 2. Ocena warunków termicznych w kolejnych dekadach marca i kwietnia wybranych lat 

Table 2. Thermal conditions in the subsequent ten-day periods of March and April of selected years 

Klasyfikacja dekady w latach 
Classification of the ten-day periods  

in the years Miesiąc 
Month 

Numer dekady  
od początku roku 

Number of the ten- 
-day period since 

the beginning of the 
year 

Temperatura śred-
nia z wielolecia 

Long-term average 
temperature 

°C 1974 1982 1988 1989 1992 1993 

  6 2,9     ×  
  7 3,7  ×   ×  

 M
ar

ze
c 

M
ar

ch
 

  8 4,9      × 
  9 6,8   ×   × 
10 7,2       

K
w

ie
ci

eń
 

A
pr

il 

11 9,7  ×  ×   

Przebieg rozwoju roślin 
Course of plants development 

W  Ś P W Ś P 

Objaśnienia:  dekada z temperaturą wyższą o co najmniej 1°C od średniej,  dekada z temperaturą niższą o co 
najmniej 1°C od średniej, × dekada z temperaturą różniącą się od średniej z wielolecia <|1|°C, W – wczesny,  
Ś – średni, P – późny. 
Explanations:   ten-day period with the temperature at least 1°C above average,  ten-day period with the 
temperature at least 1°C below average, × ten-day period with the temperature differing less than 1°C from the 
long-term average, W – early, Ś – average, P – late. 

Jedną z kilku istotnych wielkości potrzebnych do obliczenia składowych bilan-
su cieplnego w modelu MBC jest faza rozwojowa roślin. Do wyznaczania faz roz-
wojowych roślin posłużono się formułami zaproponowanymi w pracach LEŚNEGO 
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[1998] oraz LEŚNEGO i JÓZEFCZYKA [2003]. Dobór właściwej formuły opisującej 
sezonowy (roczny) przebieg wartości fazy rozwojowej roślin zależał od tego, czy 
badany sezon (rok) został zakwalifikowany do wczesnych, średnich, czy późnych 
pod względem tempa rozwoju roślin. 

Do ostatecznego obliczenia klimatycznego bilansu wodnego terenów rolni-
czych i leśnych konieczna jest znajomość struktury użytkowania gruntów. W pracy 
wykorzystano informacje zawarte w „Rocznikach statystycznych” [1975; 1976; 
1982] oraz wyniki spisu rolnego [Spis …, 1988; 1989; 1992; 1993]. Uwzględniono 
powierzchnię następujących typów upraw: rzepak i rzepik, ziemniaki, buraki cu-
krowe, zboża jare i zboża ozime (tab. 3). Wybrano tylko te uprawy, których obszar 
przekraczał co najmniej 2% powierzchni województwa. Dodatkowo uwzględniono 
użytki zielone, lasy liściaste z sadami oraz lasy iglaste. Wyszczególnione typy 
upraw wraz z lasami obejmują blisko 90% powierzchni użytkowanej rolniczo i le-
śnie. Uznano, że błąd wynikający z pominięcia pozostałych upraw będzie niewiel-
ki, ponieważ niektóre z nich będą rozwijały się podobnie do rzepaku, a inne po-
dobnie do buraków lub zbóż, dzięki czemu powstałe błędy mogą zostać zniwelo-
wane. Ustalone powierzchnie upraw posłużyły do wyznaczenia ewapotranspiracji 
terenów rolnych i leśnych okolic Poznania z wykorzystaniem modelu MBC. 

Tabela 3. Struktura użytkowania terenów rolniczych i leśnych w byłym woj. poznańskim  

Table 3. Percentage of agricultural and forest areas in Poznań Province 

Uprawa   Crop 
Udział w powierzchni użytkowanej rolniczo i leśnie, % 

Share in the area used by agriculture and forestry, % 
 1974 1982 1988 1989 1992 1993 

Rzepak i rzepik   Rape and turnip-like rape   3,1   1,8   4,1   5,2   4,5   4,5 
Ziemniaki   Potatoes 10,9   8,8   7,0   7,0   5,7   5,1 
Buraki cukrowe   Sugar beat   4,6   4,8   4,3   4,3   3,9   4,0 
Zboża jare   Spring cereals 17,4 19,8 20,2 19,0 18,0 17,1 
Zboża ozime   Winter cereals 25,0 24,6 24,3 25,3 29,0 29,6 
Użytki zielone   Grasslands 10,5 11,0 10,9 10,5 10,3 10,9 
Lasy liściaste + sady    
Deciduous forests + orchards 

  6,2   6,0   6,2   5,9   5,8   6,1 

Lasy iglaste   Coniferous forests 22,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,8 

WYNIKI BADAŃ 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń wyznaczono roczny przebieg składo-
wych bilansu cieplnego, w tym ilości energii wykorzystywanej na ewapotranspira-
cję ośmiu wyodrębnionych form użytkowania gruntów. W dalszych badaniach 
ciepło utajone przeliczono na ewapotranspirację rzeczywistą.  
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Rys. 1. Dekadowy przebieg ewapotranspiracji ETr wybranych upraw i lasu liściastego w 1988 r.;  
1 − las liściasty, 2 − ziemniaki, 3 − rzepak 

Fig. 1. Ten-day course of evapotranspiration ETr of selected crops and deciduous forest in the year 
1988; 1 − deciduous forest, 2 − potatoes, 3 − rape 

Za pomocą modelu MBC wyznaczono dekadowe przebiegi ewapotranspiracji 
rzepaku, ziemniaków i lasu liściastego w 1988 r. (rys. 1). W tym roku w marcu 
wystąpiły wysokie opady i niska temperatura powietrza, a w kwietniu wartości te 
były zbliżone do średnich z wielolecia. W związku z tym zaliczono go do późnych 
pod względem tempa rozwoju wegetacji. Różnice w rocznym przebiegu ewapo-
transpiracji wymienionych upraw wynikają z odmiennego przebiegu wegetacji 
roślin. Do 12. dekady roku ewapotranspiracja wszystkich powierzchni jest zbliżo-
na, gdyż prawie na żadnej z nich nie ma roślin lub są one jeszcze mało aktywne. 
Niewielkie różnice wynikają z innego albeda lasu, rzepaku i nieporośniętej gleby, 
na której dopiero z końcem maja pojawią się ziemniaki. Od 13. dekady pojawiają 
się większe różnice i utrzymują się do końca czerwca, czyli do momentu zrówna-
nia się faz rozwojowych wszystkich upraw. Z kolei w lipcu, gdy rzepak zaczyna 
zasychać i zostaje zebrany z pól, ewapotranspiracja rozwiniętej uprawy ziemnia-
ków przewyższa parowanie porzepakowego ścierniska, nawet gdy pokryje się ono 
chwastami i samosiewem. Przebieg ewapotranspiracji lasu liściastego przez cały 
sezon utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ograniczanym najwyżej warun-
kami meteorologicznymi. Wynika to z utrzymywania się aktywności wegetacyjnej 
lasu, składającego się z wielu gatunków roślin, na najwyższym poziomie przez 
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cały sezon. Nawet gdy niektóre rośliny kończą lub ograniczają swoją aktywność 
wegetacyjną, to inne wchodzą w okres intensywnego wzrostu. Dlatego też głów-
nymi czynnikami regulującymi jego ewapotranspirację są właśnie warunki meteo-
rologiczne. 

Duże wątpliwości autorów wzbudziły wyniki szacowania ewapotranspiracji la-
su iglastego. Można przyjąć, że jego aparat transpiracyjny pozostaje na tym samym 
poziomie rozwoju przez cały sezon wegetacyjny i jest gotów do transpiracji wcze-
śniej niż aparat roślin liściastych. W obliczeniach za pomocą modelu MBC skutku-
je to najwyższą ze wszystkich rodzajów upraw wartością parowania. Wyniki po-
miarów ewapotranspiracji lasów iglastych w Kanadzie uzyskane przez BLACKA 
[2003] świadczą jednak, że w pełni rozwinięty aparat transpiracyjny nie musi być 
aktywnie wykorzystywany w procesie parowania. Autor ten stwierdził, że nawet 
w sprzyjających warunkach meteorologicznych lasy iglaste wyparowywały znacz-
nie mniejszą ilość wody niż rośliny liściaste. Wyniki przytaczanych tu badań skło-
niły autorów do przyjęcia upraszczającego założenia, że parowanie lasów iglastych 
będzie takie samo, jak lasów liściastych. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest 
słuszne, tym bardziej że w bezpośrednich okolicach Poznania wiele lasów można 
uznać za mieszane ze sporym udziałem drzew i krzewów lisciastych. 

Analizą objęto dekadowe przebiegi skumulowanych (sumowanych od poczatku 
roku) różnic opadu i ewapotranspiracji lasu (L), rzepaku (RZ) oraz użytków zielo-
nych (UZ) w latach 1974 (rok mokry) i 1982 (rok suchy) – rysunek 2. Wybrano 
tylko trzy rodzaje upraw – las o sumarycznie najwyższej wartości parowania, rze-
pak o najniższej oraz użytki zielone, których parowanie było zbliżone do wartości 
średniej z wielu powierzchni. Rok 1974 należał do lat o wysokich opadach – sko-
rygowana roczna suma opadów w Poznaniu wyniosła 812 mm. Tak duże opady 
miały bardzo wyraźny wpływ na przebieg sumowanych wartości klimatycznego 
bilansu wodnego. W pierwszych miesiącach roku, gdy rośliny nie były jeszcze 
aktywne wegetacyjnie, wynik bilansu był dodatni. W kolejnym okresie (najbujniej-
szego rozwoju roślin) parowanie nieco przeważa nad opadami, najbardziej w lesie. 
W następnych miesiącach, gdy na powierzchniach uprawnych rośliny zasychają 
(rzepak, zboża) lub są koszone (łąki), opady zaczynają wyraźnie przewyższać pa-
rowanie. Jedynie las prawie przez cały sezon wegetacyjny wyparowuje więcej 
wody niż jej pada. Wynik klimatycznego bilansu wodnego przyjmuje dodatnie 
wartości dla wszystkich powierzchni dopiero jesienią wraz z zakończeniem wege-
tacji. W 1982 r. opady były wyjątkowo małe. Po ich skorygowaniu dla Poznania 
otrzymano wartość 370 mm. Tak małe opady miały bardzo wyraźny wpływ na 
przebieg klimatycznego bilansu wodnego. Wyniki jego modelowania świadczą, że 
prawie od momentu rozpoczęcia wegetacji parowanie zaczyna przewyższać opady, 
bardzo szybko zużywając zimowe zapasy wody. Nawet ustanie wegetacji jesienią 
tylko w niewielkim stopniu poprawia niekorzystne wartości klimatycznego bilansu  
wodnego. 
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Rys. 2. Przebieg skumulowanych różnic opadu i ewapotranspiracji lasu (L), rze-

paku (RZ) oraz użytków zielonych (UZ) w latach: a) 1974, b) 1982  

Fig. 2. Cumulative differences of precipitation and evapotranspiration in forest 
(L), rape (RZ) and grasslands (UZ) in the years: a) 1974), b) 1982) 

Porównano roczne przebiegi kumulowanego bilansu wodnego, uwzględniając 
w obliczeniach parowania strukturę użytkowania powierzchni rolniczej i leśnej. 
Przebieg bilansu wodnego w większości badanych lat jest podobny w okresie zimy 
i wczesnej wiosny (rys. 3). Począwszy od maja, czyli od momentu, gdy intensyw-
nie rozwijające się rośliny wykorzystały już zimowe nadwyżki wody na parowanie, 
a bieżące opady w zależności od przebiegu pogody pokrywają zapotrzebowanie 
roślin na wodę lub nie, przebieg bilansu w poszczególnych latach zaczyna się 
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bardzo różnić. W przypadku, gdy opady są małe, zaczyna pogłębiać się deficyt 
wody. W okresie wegetacyjnym nawet w latach o dużych opadach klimatyczny 
bilans wodny, liczony narastająco, przyjmuje wartości od zera do 100 mm. 
W przypadku, gdy rok jest suchy, natychmiast zaczyna pogłębiać się deficyt wody. 
Mankamentem przedstawianej tu analizy jest nieuwzględnienie zmian retencji wo-
dy w glebie z poprzedniego roku, jednak niedostępność danych uniemożliwiła to. 

Za pewne podsumowanie wykonanych szacowań klimatycznego bilansu wod-
nego można uznać zestawienie rocznych sum opadów skorygowanych dla Pozna-
nia, ewapotranspiracji terenów rolnych i leśnych oraz wartości różnic między tymi 
wielkościami we wszystkich latach (rys. 4). Należy pamiętać, że do analiz wybrano 
tylko lata o najwyższych i najniższych opadach. Jest to istotne, ponieważ w tych 
sześciu latach średnie parowanie przewyższyło średnie opady. Gdyby tak było we 
wszystkich latach, brak byłoby odpływu z terenów rolniczych i leśnych. Bardzo 
podobne analizy zamieszczono w pracy LEŚNEGO i JUSZCZAKA [2004], która doty-
czyła zlewni Rowu Wyskoć. Z zamieszczonych tam danych wynikało jednak, że 
średnia nadwyżka klimatycznego bilansu wodnego wynosiła 93 mm, podczas gdy 
dla okolic Poznania obliczona wartość klimatycznego bilansu wodnego wynosiła  
–14 mm. Istnieją dwie przyczyny tych różnic. Opady zmierzone w Turwi, na pod-
stawie których wykonywano analizę dla Wyskoci, były o kilkadziesiąt milimetrów 
wyższe niż w Poznaniu. Ponadto, dzięki temu, że dla zlewni Wyskoci dysponowa-
no dokładniejszymi informacjami o jej strukturze użytkowania, w obliczeniach  
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Fig. 4. Annual values of precipitation P, evapotranspiration ETr and climatic water 
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uwzględniono wszystkie grunty, a nie tylko użytkowane rolniczo i leśnie. W przy-
padku szacowania ewapotranspiracji z uwzględnieniem terenów zurbanizowanych, 
wiejskich, dróg itp. zmniejsza się na tym obszarze udział terenów leśnych, które − 
jak już wcześniej wspomniano − wyparowują najwięcej wody. Otrzymany wynik 
nie jest więc zaskoczeniem i potwierdza tylko trudną sytuację w gospodarce wod-
nej na terenie Wielkopolski. 

WNIOSKI 

Przedstawiony w cytowanej literaturze i wykorzystywany do szacowania 
składników bilansu cieplnego powierzchni czynnej model MBC może być z pożyt-
kiem wykorzystywany do szacowania wartości klimatycznego bilansu wodnego. 

Wyniki analizy rocznych przebiegów kumulowanego klimatycznego bilansu 
wodnego świadczą, że zarówno w latach suchych, jak i mokrych mniej więcej 
w maju, na obszarach rolniczych i leśnych zimowe nadwyżki opadów zostają wy-
korzystane na parowanie. Od tego momentu, w zależności od przebiegu warunków 
meteorologicznych, potrzeby ewapotranspiracyjne roślin są pokrywane z bieżących 
opadów lub w warunkach małych opadów zaczyna pogłębiać się deficyt wody. 
W latach mokrych dopiero jesienne opady po ustaniu wegetacji tworzą nadwyżkę 
wody w środowisku, podczas gdy w latach suchych rok kończy się deficytem. 

Wartości klimatycznego bilansu wodnego terenów rolniczych i leśnych w oko-
licach Poznania w ekstremalnych latach mogą różnić się nawet o 500 mm, przy 
czym zostaje zachowana symetria tych różnic – w latach mokrych nadwyżki opa-
dów nad parowaniem sięgają 250 mm, a w latach suchych zbliżone wartości osią-
gają deficyty wody.  
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Jacek LEŚNY, Radosław JUSZCZAK,  

CLIMATIC WATER BALANCE OF AGRICULTURAL AND FOREST AREAS 

Key words: evapotranspiration, climatic water balance 

S u m m a r y 

Annual variability of climatic water balance calculated for agricultural and forest areas of Poznań 
Province is presented in the paper. The calculation of climatic water balance was based on meteoro-
logical data, the structure of croplands and forest areas and on the growth stages of plants. The bal-
ance was estimated for three selected years with precipitation markedly exceeding the long-term 
(1973–2002) average and for another three years with precipitation beneath this average. The math-
ematic model of heat balance of active surface, made in Agrometeorology Department of the Agricul-
tural University of Poznań, was used in calculations.  
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Annual cumulative climatic balance presented in the paper showed that equilibration of precipita-
tion water with that evaporated since the beginning of the year usually took place in May. Further 
course of the balance depended mainly on the amount of precipitation. Evapotranspiration require-
ments of plants were satisfied only during the periods with abundant precipitation. However, when 
precipitation was low, the water deficit deepened. In wet years, a significant surplus of water was 
formed not earlier than with the autumn precipitations, in dry years – the year ended up with water 
deficit. 
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Rys. 3. Przebieg skumulowanych różnic opadu i ewapotranspiracji terenów rolniczych i leśnych w wybranych latach 
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Fig. 3. Cumulative differences of precipitation and evapotranspiration of forest and agricultural areas in selected years 
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