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Zarys treœci: W artykule przedstawiono propozycjê metodyczn¹ ujednoliconych monitoringowych badañ hydrologicznych

w obrêbie zlodowaconych i niezlodowaconych zlewni po³o¿onych na obszarach polarnych pó³kuli pó³nocnej i po³udniowej.

Standaryzacja metod badawczych w ramach krajowych i miêdzynarodowych projektów badawczych ma s³u¿yæ lepszemu

zrozumieniu procesów geomorficznych na obszarze polarnych zlewni rzecznych oraz studiom porównawczym. Zaproponowan¹

metodykê stosowano z powodzeniem na Spitsbergenie w sezonach badawczych 2005-2007 oraz na Wyspie Króla Jerzego

latem 2007 roku. Jest ona kompatybilna z przyjêtymi metodykami monitoringowymi stosowanymi w projektach SEDIFLUX,

SEDIBUD i ITEX oraz monitoringu zintegrowanym œrodowiska przyrodniczego (IM, ZMŒP).
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1. Wprowadzenie

Bilansowanie obiegu materii i przep³ywu energii
w ró¿nych skalach przestrzennych i czasowych oraz
monitoring zmian georó¿norodnoœci wymaga prowa-
dzenia szerokiego zakresu obserwacji i pomiarów
w obrêbie abiotycznych sk³adowych geoekosystemów
polarnych. Szczególna rola w obrêbie polarnych ob-
szarów badawczych (POB) przypada geoekosyste-
mom lodowcowym i rzecznym jako najbardziej dyna-
micznym pod wzglêdem transferu materii i energii
(Zwoliñski 2007a). Ich g³ównym noœnikiem jest woda
w dwóch postaciach: sta³ej (opady i pokrywy œnie-
¿ne, firn, lód i pokrywy lodowcowe itp.) oraz ciek³ej
(opady deszczowe, roztwory glebowe i gruntowe,
wody p³yn¹ce i stoj¹ce, wilgoæ itp.).

Miêdzynarodowy Rok Polarny 2007-2009 jest
okazj¹ do prowadzenia wielostronnych i interdyscy-
plinarnych badañ i obserwacji na obszarach polarnych

zarówno pó³kuli pó³nocnej jak i po³udniowej. Badania
te dla polskiego œrodowiska polarników s¹ realizowa-
ne poprzez polarny grant zamawiany KBN PBZ-
KBN-108/P04/2004 koordynowany przez prof. A.
Gutercha z Instytutu Geofizyki PAN oraz wiele pro-
gramów badawczych koordynowanych przez biuro In-
ternational Polar Year (IPY). Jednym z takich pro-
gramów, obejmuj¹cych polskie stacje polarne w Ark-
tyce i Antarktyce jest program no.65 ARANDES
koordynowany przez prof. A.Kostrzewskiego z Insty-
tutu Paleogeografii i Geoekologii UAM. Na potrzeby
tych dwóch programów badawczych sformu³owano
zakres badañ hydrologicznych, które winny obowi¹-
zywaæ w trakcie kampanii terenowych w przeci¹gu
Miêdzynarodowego Roku Polarnego. Konstruowanie
tego zakresu oparto na kilku kluczowych, przyjêtych
ju¿ powszechnie, standardach pomiarowych realizo-
wanych zarówno na obszarze Polski jak równie¿ na
obszarach podbiegunowych w ramach miêdzynarodo-
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wych programów badawczo-obserwacyjnych. Powo-
³anie siê na wprowadzone ju¿ standardy pomiarowe
ma na celu g³ównie mo¿liwoœæ prowadzenia studiów
porównawczych dla d³u¿szych serii pomiarowych ani-
¿eli tylko dla okresu Miêdzynarodowego Roku Polar-
nego. Najwa¿niejsze standardy pomiarowe zaczerp-
niêto z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
– Zintegrowany Monitoring Œrodowiska Przyrodni-

czego. Zasady organizacji, system  pomiarowy,
wybrane metody badañ (Kostrzewski i wsp.1995),

– Zintegrowany Monitoring Œrodowiska Przyrodni-
czego. Zasady organizacji, system pomiarowy,
wybrane metody badañ (ZMŒP w Polsce, w przy-
gotowaniu),

– International Tundra Experiment: ITEX Manual
(Molau, Molgaard 1996),

– Manual for Integrated Monitoring (International
Cooperative Programme on Integrated Monito-
ring Programme Centre 1998-2007),

– Analysis of Source-to-Sink-Fluxes and Sediment
Budgets in Changing High-Latitude and High-
Altitude Cold Environments: SEDIFLUX Manu-
al (Beylich, Warburton 2007).
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie

standardowej metodyki badañ hydrologicznych na ob-
szarach polarnych, które bêd¹ mog³y byæ wykorzy-
stywane do poznania mechanizmów wielu procesów
hydrologicznych i geomorfologicznych funkcjonuj¹-
cych na œwie¿o ods³anianych obszarach spod pokry-
wy lodowcowej oraz do studiów porównawczych po-
miêdzy ró¿nymi obszarami w obrêbie Arktyki i An-
tarktyki a tak¿e pomiêdzy nimi.

2. Zakres programu hydrologicznego

Zmiennoœæ stanów wody jest wynikiem ró¿norodne-
go i zró¿nicowanego w czasie roku hydrologicznego zasi-

lania zlewni rzecznej. St¹d wieloletni zbiór codzien-
nych stanów i przep³ywów wody pozwala na wyzna-
czenie stanów i przep³ywów charakterystycznych –
g³ównych, okresowych i prawdopodobnych – które
w pe³ni charakteryzuj¹ re¿im hydrologiczny rzeki po
przekrój wodowskazowy.

Odp³ywy z lodowców i w ciekach s¹ g³ównymi dro-
gami odprowadzania materii (roztworów i substancji
sta³ych) z obszaru zlewni. £adunek opuszczaj¹cych
zlewniê substancji oblicza siê z pomiarów objêtoœci
odp³ywu i wyników analiz stê¿eñ roztworów, koncen-
tracji zawiesin oraz natê¿enia transportu materia³u wle-
czonego.

Okreœlenie ³adunków materia³u rzecznego charak-
teryzuje re¿im sedymentacyjny rzeki. Re¿im hydrolo-
giczny i sedymentacyjny s¹ sumarycznym odbiciem
procesów przep³ywu wody, materii i energii w zlewni,
okreœlaj¹cym kooperacjê przep³ywow¹, re¿im rzecz-
ny (Zwoliñski 1986, 1989).

W tabeli 1 zestawiono niezbêdne podprogramy,
które winny byæ realizowane w celu pe³nego zrozu-
mienia re¿imu rzecznego na POB. Za podstawowy
program pomiarowy nale¿y uznaæ podprogram H6,
którego przedmiotem badañ s¹ cieki i rzeki powierzch-
niowe funkcjonuj¹ce zarówno w obrêbie zlewni zlo-
dowaconych, jak i niezlodowaconych.

O s³usznoœci rozdzia³u zlewni na zlodowacone i nie-
zlodowacone przekonuj¹ badania wykonane przez
poznañski oœrodek polarny, m.in. przez A. Kostrzew-
skiego i wsp. (1989), G. Rachlewicza (2004), Z. Zwo-
liñskiego (2007a). Pozosta³e podprogramy pe³ni¹ rolê
uzupe³niaj¹c¹, których realizacja nie jest obligatoryj-
na. Wymieniona w tabeli 1 czêstotliwoœæ badañ „365
dni/rok; ci¹g³a rejestracja” winna byæ traktowana in-
tencyjnie, albowiem natur¹ œrodowisk polarnych jest
fakt wystêpowania pory ch³odnej, w czasie której maj¹
miejsce ujemne temperatury powietrza powoduj¹ce
okresowe wstrzymanie przep³ywu wody w ciekach.

Tab. 1. Programy pomiarowe polarnych obszarów badawczych (POB)

Tab. 1. Measuring programmes for polar research areas (PRA)
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3. Wybór i dokumentacja obiektów badawczych

Za³o¿enia metodologiczne badania geoekosyste-
mów narzucaj¹ nastêpuj¹c¹ hierarchizacjê obiektów
w programie POB (Zwoliñski 2007b):
– punkt pomiarowy, stanowisko,
– profile, przekroje, transekty pomiarowe,
– powierzchnie badawcze, poletka testowe,
– jednostki taksonomiczne ró¿nego rzêdu hierar-

chicznego, np. dolina, stoki, rozciêcia erozyjne,
– zlewnia rzeczna/jeziorna,
– otoczenie t³owe zlewni (otulina lub jeœli wystêpuj¹

zlewnie wy¿szego rzêdu taksonomicznego).
Z wymienionych obiektów szczególnego znacze-

nia nabiera wybór zlewni rzecznej, któr¹ nale¿y trak-
towaæ jako podstawow¹ jednostkê taksonomiczn¹
w obrêbie POB. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e delimi-
tacja zlodowaconych zlewni rzecznych nastrêcza wielu
k³opotów, jeœli zlewnia oparta jest o jêzor czy czaszê
lodowcow¹. Kryteria wyboru takiej jednostki, po
uwzglêdnieniu specyfiki regionów polarnych, przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– Program badañ hydrologicznych lokalizowany jest

w obrêbie POB, na obszarze geoekosystemu
(typowego krajobrazu) polarnego.

– POB musi zawieraæ zlewniê rzeczn¹ o wielkoœci
od kilku- do kilkudziesiêciu km2, która winna byæ
dobrze okreœlona topograficznie i hydrologicznie
oraz w miarê jednorodna hydrogeologicznie i lito-
logicznie. Warunkiem koniecznym jest wystêpowa-
nie zlewni rzecznej zlodowaconej  i niezlodowaco-
nej.

– Zlewnia rzeczna na obszarze polarnym mo¿e
zawieraæ obszary z pokryw¹ lodowcow¹,  pokryw¹
œnie¿n¹, zmarzlin¹, zlewniê zbiornika  wodnego, ob-
szar podmok³y, w tym torfowisko, które mog¹ byæ
tak¿e po³o¿one w bliskim s¹siedztwie zlewni, ale
w obrêbie otuliny.

– POB winien posiadaæ strefê buforow¹ (otulinê);
szerokoœæ strefy buforowej mo¿e byæ zindywi-
dualizowana dla ka¿dego POB, jednak nie powin-
na byæ mniejsza od po³owy œrednicy zlewni.

– Zlewnia rzeczna winna byæ wyposa¿ona w pod-
stawow¹ aparaturê badawczo-pomiarow¹ do
rejestracji zmian zachodz¹cych w œrodowisku,
gwarantuj¹ce realizacjê przyjêtego programu
badawczego. Wskazane jest, aby w obrêbie POB
wystêpowa³y stacje i stanowiska pomiarowe
innych polarnych programów badawczych.

– W obrêbie POB istnieje terenowa stacja  badaw-
cza, rejestruj¹ca cechy  œrodowiska abiotycznego
oraz przypisana do jednego z polarnych oœrodków
regionalnych w Polsce, który ma uregulowane sto-

sunki z gubernatorem, które gwarantuj¹ funkcjo-
nowanie stacji w skali d³ugoletniej. Stacja  winna
byæ wyposa¿onaw infrastrukturê i niezbêdne urz¹-
dzenia techniczno-socjalne, spe³niaj¹cewarunki do
czasowego pobytu personelu stacji przynajmniej
w okresie letnim.
Kryteria wyboru i lokalizacji pozosta³ych obiektów

badawczych w obrêbie POB s¹ ustalane przy uwzglêd-
nieniu zarówno przes³anek specjalistycznych pomiaru/
obserwacji danego parametru, jak równie¿ lokalnych
mo¿liwoœci zlewni rzecznej i stacji terenowej. Winny one
uwzglêdniaæ m.in. nastêpuj¹ce uwarunkowania (Ko-
strzewski i wsp.1995, Etzelmüller, Warburton 2007):
– wszystkie obiekty pomiarowe winny znajdowaæ

siê w obrêbie zlewni rzecznej wybranej do prowa-
dzenia monitoringu,

– na wybranych stanowiskach mog¹ byæ organizo-
wane pomiary/obserwacje z kilku programów
pomiarowych.
Obligatoryjne informacje o zlewni rzecznej winny

obejmowaæ:
– nazwê zlewni rzecznej lub rzeczno-lodowcowej,
– powierzchniê zlewni w km2 lub w hektarach

(z dok³adnoœci¹ do 0,1),
– wspó³rzêdne geograficzne œrodka ciê¿koœci zlew-

ni oraz koordynaty skrajnych 4 punktów zlewni
(N, S, E i W),

– obwód zlewni w km (z dok³adnoœci¹ do 10 m),
– najd³u¿sz¹ i najkrótsz¹ oœ zlewni (z dok³adnoœci¹

do 10 m),
– maksymaln¹ i minimaln¹ wysokoœæ w metrach

n.p.m. (z dok³adnoœci¹ do 0,5 m),
– podzia³ hydrograficzny zlewni, rzêdy cieków wg

Strahlera,
– po³o¿enie regionalne,
– charakterystyki fizyczno-geograficzne ca³ej zlew-

ni rzecznej jak i zlewni cz¹stkowych,
– metadane i zbiór danych hydrologicznych i mete-

orologicznych dla zlewni z dostêpnych lat i okre-
sów badawczych,

– dane o jakoœci wód powierzchniowych: parame-
try fizyczne i sk³adniki chemiczne,

– rejestracjê zmian zasiêgu czo³a lodowca  w opar-
ciu o stare mapy topograficzne, zdjêcia lo tn icze
i aktualne badania np. GPS-em,

– historiê wczeœniejszych badañ zlewni rzecznej
i jej otoczenia z wykazem publikacji i dostêpnych
materia³ów archiwalnych (tak¿e map tematy-
cznych),

– charakterystykê antropopresji na obszarze zlewni
i w jej najbli¿szym otoczeniu: stacje badawcze,
szlaki komunikacyjne, presja ze strony  turystyki
i rekreacji,  przekszta³cenie stosunków wodnych  itp.
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Tab. 2. Parametry pomiarowe programu hydrologicznego H6: Wody powierzchniowe – cieki (czêœciowo

wg Kostrzewskiego, Mazurek, Stacha 1995, ZMŒP w Polsce [w przygotowaniu], uzupe³nione)

Tab. 2. Measur ing  parameters  o f  the  H6 hydrologica l  programme:  Sur face  waters  –  s t reams (par t ly  acc .  to

Kostrzewski et al. 1995, ZMŒP w Polsce [in preparation], supplemented)

* - deszczomierzem Hellmana lub rejestruj¹cym, ** - pluwiografem
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– mapy lokalizacyjne zlewni rzecznej w skali
1:10000 lub 1:5000: izohipsy (ciêcie 1-2-5-10 m
dla obszarów nizinnych, 25-50 m dla obszarów
pogórskich i górskich), sieæ hydrograficzn¹
(lodowce, cieki i jeziora), lododzia³ i wododzia³
zlewni; na mapie zaznaczyæ nale¿y wszystkie
obiekty pomiarowe,

– mapê geologiczn¹ (odkryt¹), zawieraj¹c¹ in-
formacje zarówno o wieku, jak i o typie ska³;
uzupe³nieniem jej mo¿e byæ mapa utworów  po-
wierzchniowych (zwietrzelin, osadów nie-
skonsolidowanych) stanowi¹cych ska³y ma-
cierzyste gleb,

– mapê glebow¹ z aktualn¹ taksonomi¹ gleb,
– mapy pokrycia terenu z ró¿nych lat, obejmuj¹ce

nastêpuj¹ce klasy: lodowce, powierzchnie skal-
ne, pokrywy zwietrzelinowe, pokrywy sedy-
mentacyjne, tundra, tereny przekszta³cone an-
tropogenicznie, wody, zestawione równie¿ ta-
belarycznie w ha (z dok³adnoœci¹ do 0,1),

– inne mapy tematyczne obszaru zlewni rzecznej
i jej otoczenia (np. geomorfologiczne, hydrogra-
ficzne, hydrogeologiczne itp.
Wa¿nym wymogiem tworzenia bazy danych dla stu-

diów porównawczych jest jednolity format danych
(arkusz kalkulacyjny w formacie *.xls lub *.wks) nie-
zale¿nie od programu pomiarowego i typu danych (jed-
nostka, precyzja, dane jakoœciowe, iloœciowe itp.) oraz
zgodnoœæ z istniej¹cymi bazami danych.

4. Metodyka badañ monitoringowych

W tabeli 2 zestawiono parametry, które s¹ zaleca-
ne w trakcie prowadzenia badañ hydrologicznych
w zlewniach polarnych, aby otrzymaæ uproszczony bi-
lans wodny zlewni. Obliczenie takiego bilansu nie jest
³atwe z wielu wzglêdów (Marciniak i wsp. 2007), nie-
mniej nale¿y podejmowaæ próby w kierunku jego naj-
dok³adniejszego ujêcia. Parametrem niezwykle wa¿-
nym w badaniach bilansowych jest przep³yw wody.
Najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest zainstalowanie
sta³ego przelewu z samopisem rejestruj¹cym w spo-
sób ci¹g³y stan wody. Pomiar stanów wody prowadzi
siê w odpowiednio wybranych przekrojach poprzecz-
nych koryta rzeki – tzw. profilach wodowskazowych.
Na znajduj¹cych siê tam posterunkach wodowskazo-
wych prowadzi siê kontrolê „nape³nienia” koryta rzeki
wod¹ albo za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych (limni-
grafów / limnimetrów / czujników elektronicznych) albo
odczytów na ³acie wodowskazowej przez obserwatora.
Limnigrafy rejestruj¹ wyniki pomiarów analogowo na
taœmie papierowej, a limnimetry i czujniki prowadz¹ re-

jestracjê cyfrow¹ w bloku pamiêci, tzw. data loggerze.
Zarówno ³aty wodowskazowe, jak i urz¹dzenia rejestru-
j¹ce powinny byæ tak usytuowane, aby przy pomiarze
wyeliminowaæ miêdzy innymi wp³yw falowania, zjawisk
lodowych itp.

Rytm wahañ stanów wody w rzece polarnej jest
zmienny dobowo i sezonowo oraz jest kszta³towany
przez zasilanie ablacyjne, opadowe oraz powierzch-
niowe i podziemne (Zwoliñski 2007a). Jest to czynnik
decyduj¹cy o wyborze aparatury pomiarowej do kon-
troli stanów, a tym samym i przep³ywów w rzece.
Podstawowe metodyki badañ terenowych zestawio-
no w tabeli 3.

W zale¿noœci od przedzia³u wahañ stanów wody
w przekroju ustala siê adekwatn¹ do danej sytuacji
hydrologicznej liczbê pomiarów terminowych w ci¹-
gu doby. Najlepszym rozwi¹zaniem s¹ pomiary ci¹-
g³e, rejestrowane w ró¿nego rodzaju bankach danych
i/lub loggerach. Jeœli nie ma takich mo¿liwoœci tech-
nicznych dla rejestracji automatycznej, to wówczas
nale¿y wybraæ jedn¹ z poni¿szych opcji (Zwoliñski
2007b):
– cztery razy na dobê w terminach 0:00, 6:00, 12:00

i 18:00 GMT,
– dwa razy na dobê w terminach 6:00 i 18:00 GMT,
– raz na dobê o 6:00 GMT.

Uwzglêdniaj¹c zazwyczaj dobow¹ periodycznoœæ
odp³ywu wody w zlewniach tak zlodowaconych, jak
i niezlodowaconych (Zwoliñski 2007a) nale¿y do³o-
¿yæ wszelkich starañ o realizacjê pierwszej z wymie-
nionych opcji.

Je¿eli w przekroju wodowskazowym nie mo¿na za-
instalowaæ rejestratora stanów wody, wtedy podstaw¹
kontroli nape³nienia koryta jest ³ata wodowskazowa.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ³ata wodowskazowa powinna
byæ zainstalowana tak¿e w przypadku automatycznej
rejestracji stanów wody – wtedy s³u¿y do kontroli po-
prawnoœci zapisów limnigraficznych.

W przypadku rejestracji, stan wody – np. przy kro-
ku czasowym     t = 1h – jest dla ka¿dej godziny prze-
twarzany na przep³yw wed³ug aktualnej krzywej kon-
sumcyjnej – najczêœciej stablicowanej. Wartoœæ do-
bowa przep³ywu jest wtedy obliczana jako œrednia aryt-
metyczna z 24 wartoœci godzinowych. Natomiast przy
obserwacjach terminowych ka¿dy pomierzony stan
wody jest – jak podczas rejestracji — zamieniany na
przep³yw, a wartoœæ œredni¹ przep³ywu dla doby obli-
cza siê jako œredni¹ arytmetyczn¹ z wartoœci termi-
nowych. W przypadku jednego pomiaru wartoœæ po-
mierzonego rano stanu zamieniana na przep³yw sta-
nowi tzw. przep³yw codzienny, co jest oczywiœcie bar-
dzo du¿ym przybli¿eniem, tym wiêkszym, im wiêksza
jest amplituda stanów wody na wodowskazie.
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Tab. 3. Zestawienie wybranych zalecanych metodyk terenowych (wg Kostrzewskiego i wsp. 1995, ZMŒP w Polsce

[w przygotowaniu], uzupe³nione)

Tab. 3. L is t  o f  chosen  f ie ld  methods  recommended (par t ly  acc .  to  Kos trzewsk i  e t  a l .1995,  ZMŒP w Polsce  [ in

preparation], supplemented)

Je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y obliczaæ œredni do-
bowy odp³yw z równania krzywej konsumcyjnej pro-
filu hydrometrycznego stosuj¹c wynik jednorazowe-
go w ci¹gu odczytu stanu wody. W czasie wezbrañ
konieczne s¹ czêstsze pomiary stanu – nawet co go-
dzinê i krócej w szybko reaguj¹cych na zasilanie zlew-
niach lodowcowych.

Pomiar stanów wody stanowi poœredni etap w okre-
œlaniu przep³ywów rzecznych, bêd¹cych podstaw¹ do
oceny re¿imu hydrologicznego rzeki oraz odp³ywu jako

jednego z elementów bilansu wodnego zlewni. St¹d
w przypadku stanów wody nie prowadzi siê kontroli
merytorycznej, interpretowanej jako porównanie war-
toœci z ró¿nych posterunków wodowskazowych. De-
cyduje o tym m.in. subiektywne uzale¿nienie stanu
wody od przyjêtego poziomu porównawczego (tzw.
zera podzia³ki wodowskazowej /m n.p.m./) i zjawiska
sezonowe, wp³ywaj¹ce na podpiêtrzanie stanów wody
w stosunku do swobodnego zwierciad³a wody. Do
oceny wiarygodnoœci odp³ywu rzecznego w zupe³no-
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œci wystarcza kontrola formalna i merytoryczna prze-
p³ywów wody.

Stanowisko poboru próbek do analiz w³aœciwoœci fi-
zykochemicznych zlokalizowane winno byæ niedaleko od
przelewu/profilu hydrometrycznego. Unikaæ nale¿y mo¿-
liwoœci zanieczyszczenia próbki materia³ami konstruk-
cyjnymi przelewu. W przypadku braku przelewu próbki
pobierane s¹ w nurcie, w po³owie g³êbokoœci cieku, za
pomoc¹ batometru. W p³ytkich ciekach, gdzie u¿ycie
batometru jest niemo¿liwe, nale¿y próbkê pobraæ tak, aby
zminimalizowaæ mo¿liwoœæ jej zanieczyszczenia.

Wodê z cieków pobiera siê co najmniej raz dzien-
nie. Wy¿sza frekwencja podnosi znacznie dok³adnoœæ
obliczeñ bilansowych. Na wzrost dok³adnoœci ma rów-
nie¿ znaczny wp³yw zastosowanie zmiennej czêstotli-
woœci opróbowania zale¿nie od objêtoœci przep³ywu
(czêœciej przy wysokich stanach wezbraniowych, rza-
dziej przy stabilnych stanach ni¿ówkowych).

Natychmiast po pobraniu próbki wody nale¿y
utrwaliæ (tab. 4, 5). Zalecane jest tak¿e ich niezw³ocz-
ne przes¹czenie.

Tab. 4. Warunki pobierania, przechowywania oraz konserwacji próbek wody (wg Hermanowicz i wsp. 1999, Namieœnik i wsp.

1995, ZMŒP w Polsce [w przygotowaniu], uzupe³nione)

Tab. 4. Condi t ions  of  col lect ing,  s torage and preservat ion of  water  samples  (part ly  acc.  to  Hermanowicz  e t  a l .

1999, Namieœnik et al. 1995, ZMŒP w Polsce [in preparation], supplemented)

P, Sz, Szb - odpowiednio: polietylen, szk³o, szk³o borokrzemianowe

* - nale¿y przechowywaæ w ciemnoœci
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Tab. 5. Techniki konserwacji próbek wody (wg Hermanowicz i  wsp. 1999, Namieœnik i  wsp.1995, ZMŒP w Polsce

[w przygotowaniu], uzupe³nione)

Tab. 5. Techniques of preservation of water samples (partly acc. to Hermanowicz et al. 1999, Namieœnik et al 1995,

ZMŒP w Polsce [in preparation], supplemented)

Tab. 6. Zestawienie wybranych zalecanych metodyk analitycznych (wg ró¿nych autorów)

Tab.6. List of chosen analytical methods recommended (acc. to different authors)
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Butelki przemywaæ nale¿y przed u¿yciem wod¹ de-
stylowan¹ i/lub zdejonizowan¹. Pozosta³y sprzêt kilka
dni przed u¿yciem p³ukaæ nale¿y w rozcieñczonym
kwasie, a nastêpnie przechowywaæ w workach z obo-
jêtnego tworzywa.

Zalecane jest, aby praktycznie wszystkie próbki zo-
sta³y przes¹czone. Stosowaæ nale¿y s¹czki membra-
nowe o œrednicy por 0,40-0,45   m (np. Whatman 42
lub GFC) przed u¿yciem przemyte zdejonizowan¹
wod¹.

Czas transportu i przechowywania powinien byæ
w miarê mo¿liwoœci zredukowany do minimum.
W przypadku niektórych „czu³ych” oznaczeñ, np. za-
sadowoœci (czy te¿ form azotu lub fosforanu) maksy-
malny okres miêdzy poborem próbek a analizami la-
boratoryjnymi nie powinien przekroczyæ 24 godzin. Aby
unikn¹æ zmian chemicznych zwi¹zanych z aktywno-
œci¹ mikroorganizmów i zanieczyszczeniami atmosfe-
rycznymi, antropogenicznymi itp., butelki z próbkami
transportuje siê w torbach z tworzywa chroni¹cych
od œwiat³a s³onecznego i w miarê mo¿liwoœci w izo-
termicznych pojemnikach. Do czasu rozpoczêcia ana-
liz butelki przechowuje siê w temperaturze 4 (2-5)°C
i w ciemnoœci.

W tabeli 6 zestawiono uproszczon¹ metodykê analiz
laboratoryjnych pobranych próbek wody, które mog¹
byæ wykonywane w laboratoriach terenowych (prób-
ki nie musz¹ byæ przesy³ane do laboratoriów specjali-
stycznych). S¹ to metodyki oparte na opracowaniach
autorskich, g³ównie: J. Dojlido (1980), W. Hermano-
wicz i wsp. (1976), International Cooperative Pro-
gramme on Integrated Monitoring Programme Cen-
tre (1998-2007), A. Kostrzewski i wsp. (1995), W.E.
Krawczyk (1992), M. Markowicz, M. Puliny (1979),
ZMŒP w Polsce (w przygotowaniu), J. Zieliñskiego
(1993).

5. Podsumowanie

Zaproponowany zestaw programów badawczych
w zakresie hydrologii zlewni zlodowaconych i niezlo-
dowaconych winien byæ realizowany wspólnie z in-
nymi ogólnymi programami monitoringowymi, np.
meteorologicznym (Przybylak i wsp. 2006, 2007), geo-
morfologicznym (Czerniawska i wsp. 2005, Kostrzew-
ski i wsp. 2005) czy specjalistycznymi jak np. jezio-
rek (Zwoliñski i wsp. 2007, w druku). Z du¿ym powo-
dzeniem program ten by³ wprowadzony i testowany
w badaniach arktycznych (Czerniawska i wsp. 2005,
Nawrot, Pêtlicki 2007, Rachlewicz 2004, Strzelecki
2007, Zwoliñski i in. 2006) i antarktycznych (Zwoliñ-
ski 2007a). Nale¿y wyraziæ przekonanie, i¿ zapropo-

nowana metodyka badañ terenowych winna byæ sto-
sowana powszechnie w celu porównywalnoœci badañ
na polskich stacjach polarnych na Spitsbergenie i na
Wyspie Króla Jerzego. Jest ona tak¿e zgodna z pro-
pozycj¹ metodyczn¹ zawart¹ w programie badañ
ma³ych zlewni rzecznych w klimacie zimnym SEDI-
FLUX (Beylich, Warburton 2007).
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POLARNY MONITORING HYDROLOGICZNY
– METHODICAL PROPOSITION

Summary
The paper presents a suggested set of standardi-

zed methods of hydrological monitoring for glacia-
ted and non-glaciated catchments in the polar areas
of the northern and southern hemispheres. Standar-
dization of methods employed in national and inter-
national research projects is intended to ensure
a better understanding of geomorphic processes wi-
thin polar catchments and to provide a basis for com-
parative studies. The recommended methods were used
successfully on Spitsbergen during the 2005-2007 re-
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search campaigns and on King George Island during
the summer of 2007. They are compatible with the ac-
cepted monitoring methods employed in the SEDI-

FLUX, SEDIBUD and ITEX projects as well as in the
integrated monitoring of the natural environment (IM,
ZMŒP).


