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Wstęp 

Metoda Klatta [lJ, polegająca na obliczaniu uproszczonego bilansu wodnego gle

by, podobnie jak inne proste metody szacowania zapasu wody w glebie, pozwala na 

określenie tendencji zmian zapasu w krótkich okresach, natomiast w niezadowalają

cym stopniu opisuje intensywność tych zmian. Autor metody przyjął za stronę roz
chodową w równaniu bilansu wielkość parowania quasi-potencjalnego, niezależną od 
aktualnego stanu zapasu; powoduje to zawyżanie rozchodu przy niskim zapasie wody. 
W warunkach wysokiego nasycenia gleby wodą, jak też w przypadkach opadów intensyw

nych oraz po długotrwałej suszy, przeceniana jest z kolei wielkość przychodu wo

dy w równaniu bilansowym. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie próby zmodyfikowania formuły Klat

ta poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów ograniczających i redukujących -
dla uściślenia wyników obliczeń. 

Materiały i metoda 

Wzór Klatta: 

r2 
+ lOT 80 - F zk = zP + R - + ---
30 5 

gdzie: 

ZP - zapas wody na początku okresu (rrrn), 

Zk - zapas wody na koniec okresu (rrrn), 

R - suma opadów za okres (mm), 

T - średnia w okresie temperatura powietrza (0c), 
F - średnia w okresie wilgotność względna powietrza(%), 

(1) 
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służy do określenia dynamiki zapasu wody w glebie w okresach pentadowych. Przy

stosowano go do obliczeń odpowiadających dekadom kalendarzowym (jako podstawowym 

okresom za jakie opracowywane są informacje Zakładu Agrometeorologii IMGW), otrzy

mując: 

N 2 Zk = Z P + R - 150 [(T, + lOT) + 6(80 - F)J, (2) 

gdzie N - liczba dni w dekadzie; pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1). 

Założono, że przeciętny zapas Z na początku obliczeń, po ruszeniu wegetacji p 
ozimin, odpowiada polowej pojemności wodnej ppw. Zapas przewyższający ppw uznano 

za nadmiar wody, przy czym za maksymalną wartość zapasu przyjęto 1,1 ppw: Zapas 

niższy od 0,7 ppw przyjęto za górną granicę niedoboru wody. 
Ponieważ suma opadów wynosi: 

N 

R=fj_Lri, 
i=l 

gdzie; r i - suma opadów za dobę i, a przyjmując za Kotmińskim [ 2 ], iż okres suszy 

trwający ponad 10 lub 15 dni może być przerwany wówczas, gdy suma opadów z dwóch 

kolejnych dni przekroczy odpowiednio 1,5 lub 2,0 mm, przy obliczaniu sum dekado

wych pomijano mniejsze opady, zgodnie z powyższym kryterium. 

Założono następnie, że opady intensywne nie są w pełni efektywne w kształtowa
niu zapasu wody w glebie, i w związku z tym opady o sumach dobowych wyższych od 

40 mm redukowano do 20 mm, a opady dobowe w granicach od 20 do 40 mm redukowano 

do połowy. Podobnie połowiczną redukcję opadów stosowano wówczas, gdy występowały 

one po okresie bezdeszczowym, trwającym ponad 10 dni. 
Określając symbolem S straty wody w ciągu okresu obliczeń (dekady) i korzysta

jąc ze wzoru (2), otrzymano: 

S = l~O t(T
2 

+ 10 T) + 6 (80 - F)J. (3) 

Przyjęto założenie, że maksymalna wartość strat wody w ciągu jednej doby nie prze

kracza 4 mm; dlatego Smax = 4 N i dla S > Smax S = Smax· Następnie przyjęto, że 

w przypadku występowania niedoboru wody w glebie intensywność strat zmniejsza się 
odpowiednio do wyczerpania zapasu wody. W związku z tym wprowadzono współczynnik 

z 
modyfikujący e = 1, jeśli ZP > O, 7 ppw lub e = P jeśli ZP < O, 7 ppw (do 

O, 7 ppw 
redukcji wartości S). 

W celu przetestowania zmodyfikowanej formuły Klatta przygotowano codzienne 

wartości średniej dobowej temperatury powietrza i średniej dobowej wilgotności 
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względnej powietrza oraz dobowej sumy opadów z okresu od kwietnia do patdziernika 

z lat 1976 i 1979, otrzymano ze stacji meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Słu

bicach, Lesznie, Warszawie i Lublinie. Założono wstępnie następujęce wartości pa
rametrów: 

ppw = 100 mm dla gleb lekkich, 

ppw = 200 fTlll dla gleb ciężkich. 

Następnie przygotowano programy obliczeń zapasu wody wg metody Klatta i meto

dy Klatta zmodyfikowanej przy użyciu mikrokofll)utera DIALOG (program w języku BA

SIC). Wyniki obliczeń zapasu wody w glebie otrzymane przy zastosowaniu omawianych 
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Rys. 1. Dynamika 

gleby ci~żkie wg metody Klatta 
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zapasu wody. Słubice 1976 r. 

metod porównano z wynikami spostrzeżeń obserwatorów rolniczo-meteorologicznych 

IMGW z rejonów położenia stacji meteorologicznych, dla których wykonano oblicze

nia. Przykładowo wyniki obliczeń dla Stacji Słubice przedstawiaję rysunki 1 i 2. 
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Rys. 2. Dynamika zapasu wody. Słubice 1979 r. 

Omówienie wyników 

Zastosowanie wymienionych parametrów ograniczajęcych i współczynników reduk

cyjnych spowodowało - zgodnie z oczekiwaniami - zmniejszenie rozpiętości pomiędzy 

najwyższę i najniższę wartością obliczonego zapasu wody w latach suchych, a zwię

kszenie tej rozpiętości w latach wilgotnych. Wskazuje to na większę czułość meto

dy zmodyfikowanej, w porównaniu z bardziej bezwładnę metodę oryginalną. 

Obserwatorzy rolniczo-meteorologiczni określili w roku 1979 w rejonie Słubic 

niedobór wody w 1 i 2 dekadzie maja, w okresie od 3 dekady czerwca do końca lipca, 

w 3 dekadzie sierpnia i w 1 oraz 2 dekadzie września. W roku 1979,kwiecień cha

rakteryzował się nadmiarem wilgoci, a okresy niedoborów przypadały na 3 dekadę 

czerwca, 1 i 2 dekadę lipca, 2 i 3 dekadę sierpnia oraz 1 i 2 dekadę września, jak 
też na 2 dekadę patdziernika. 

Wprawdzie zgodność wyników obliczeń z wynikami spostrzeżeń obserwatorów nie 

jest w pełni zadowalajęca, jednakże występujęce rozbieżności są mniejsze w przy-
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padku metody zmodyfikowanej. Zaznacza się to szczególnie wyratnie w przypadkach 

znaczniejszych różnic w wynikach otrzymywanych za pomocij porównywanych metod ob
liczeń. 

Wnioski 

1. Wyniki wstępnych obliczeń porównawczych wskazuję na celowość wprowadzenia 

parametrów ograniczajęcych i współczynników modyfikacyjnych do formuły Klatta na 

obliczanie zapasu wody w glebie. 

2. Wartości liczbowe tych parametrów i współczynniki wymagaję dalszych badań 
w kierunku ich optymalizacji. 
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C. I'anKa 

OUEHKA noąBEHHhlX BJIAI'03AnACOB 
MO,IU1~HUHPOBAHHHM METO~OM KJJATTA 

P e 3 m M e 

~OpMyny KJiaTTa HCDOnb3yeMym ĄnH o~eHKH pecypcoB noqBeHHO~ BnarH 
H3MeHeHO BBeĄeHHeM KO3~~H~HeHTOB ĄettCTBHe KOTOpbDC 3aKnmqaeTCH Bon
peĄeneHHH: 

- DOTepb BOĄli B nepHOĄ CHHX8HHhIX Bnaro3anacoB, 
- npHXOĄOB BOĄli, B cnyqae BliCTynneHHH HHTeHCHBHhlX OC8ĄKOB HnH 

nocne npoĄonzHTenbHO~ 3acyxH. 
Ilpose~eHa HCDliTaTenhHaH cepHH HcqHcneHHtt snaro3anacos no ~opMy

ne KnaTTa H MOĄH~H~Hp0B8HHliM MeTOĄOM. Ilono•HTenhHOe BnHHHHe BBeĄeH
HhlX KO3qlq)H~HeHTOB DOK83liB8mT nonyqeHHlie Ą8HHlie, HO HX qHcneHHlie 3Ha
qeHHH e~e HJXĄ8DTCH B yToqHeHHH. 
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ESTIMATION OF WATER RESOURCES IN SOIL BY 
THE MOOIFIEO METHOO OF KLATT 

S u m m a r y 

The Klatt's formula for estimation of soil moisture reserves, modified by in
troduction of coefficients of calculation: 

- of water losses in the period of lowest water resources, 
- of water inflows in case of intensive rainfalls and after the prolonged 

drought. 
The tentative series of calculations of water resources in accordance with 

the original and modified Klatt's formula was carried out. A positive effect of 
the above coefficients has been proved, nevertheless their numerical values re
quire same precision. 


