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WSTĘP 

Określenie wielkości i rozkładu w przestrzeni i w czasie parowania 
terenowego jest celem wielu różnorodnych badań. Bardzo duża liczba 
publikacji oraz nakłady finansowe przeznaczone na badania świadczą 
o znacznym zainteresowaniu tym tematem nauki oraz o potrzebach w 
tym zakresie wielu dziedzin gospodarki narodowej. 

DEFINICJE I METODY POMIARÓW 

Parowanie terenowe określa wielkość strat wody uchodzącej do atmo- 
sfery z powierzchni lądu jako sumę parowania podłoża, transpiracji ro- 
ślin oraz parowania części wody opadowej, osadów pokrywających po- 
wierzchnię lub okrywy Śnieżnej. W wielu publikacjach występuje nazwa 
ewapotranspiracja rzeczywista lub realna. Metody pomiarowe w litera- 
turze można podzielić na cztery grupy: bilans wodny dorzecza lub zlew- 
ni cząstkowej, bilans wodny powierzchniowej warstwy litosfery, bilans 

cieplny powierzchni czynnej oraz bezpośrednie pomiary strat wody za 
pomocą lizymetrów i ewaporometrów (rys. 1). 

Metoda bilansu wodnego dorzecza. W okresie wielo- 

letnim parowanie terenowe odpowiada różnicy pomiędzy sumami opadów 

i odpływów. Dla krótszych okresów bilansowania konieczne jest określe- 
nie retencji. Metoda ta jest często stosowana w hydrologii, natomiast jej 

wykorzystanie w celu określenia parowania terenowego roślin upraw- 

nych jest możliwe tylko w przypadku niewielkich zlewni, całkowicie u- 
żytkowanych rolniczo. Istotne trudności sprawia ocena wielkości rzeczy- 

wistego przychodu wody opadowej oraz dokładność i wiarygodność po- 

miarów odpływu. 
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Rys. 1. Metody pomiarów parowania terenowego. P — opady, H — odpływy, T —- 

promieniowanie całkowite, R — promieniowanie odbite, Qr — bilans promieniowa- 

nia długofalowego, G — wymiana cieplna z podłożem, A — wymiana cieplna z 

atmosferą, K — polowe zużycie wody, Wk i Wp — końcowy i początkowy zasób 

wody w glebie, qk i ар — końcowy i początkowy ciężar wazonu, Hy — odpływ 

wgłębny (przesiąk) 

Metoda bilansu wodnego gleby jest szeroko stosowa- 

na w niemal wszystkich krajach do oceniania potrzeb wodnych roślin 

uprawnych. Pomiary okresowe wilgotności gleby przeprowadzane są me- 

todą grawimetryczną lub izotopową. Zapasy wody — w warstwie zaz- 

wyczaj jednego metra, a czasami do poziomu wód gruntowych — na 

początku i na końcu okresu bilansowania, stanowią informację o wiel- 

kości zmian spowodowanych głównie parowaniem terenowym oraz opa- 
dami. Podobnie jak w poprzedniej metodzie trudność sprawia określenie 

rzeczywistej wielkości opadu, który oddziaływał na zmiany wilgotności. 

Sumy opadów mierzone za pomocą standardowego deszczomierza są ni-
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ższe niż mierzone na powierzchni gruntu. Brak również informacji o pa- 

rowaniu wody opadowej zatrzymywanej na liściach. Wielkość ta jest 

zmienna i zależna od różnych faz rozwoju roślin, zwartości łanu oraz 

od warunków parowania podłoża. Trudne jest również określenie wiel- 

kości odpływu wgłębnego lub podsiąku z głębszych warstw podłoża do 

warstwy objętej pomiarami. Wymienione przyczyny powodują, że w 

wielu przypadkach nie można utożsamiać wielkości obliczonych według 

bilansu wodnego gleby z parowaniem terenowym. 

Metoda bilansu cieplnego powierzchni czynnej 

polega na określeniu udziału ciepła zużywanego na parowanie w ogólnej 

ilości energii cieplnej, tj. w całkowitym bilansie promieniowana oraz 

wymiany cieplnej powierzchni z podłożem i atmosferą. Metoda ta może 

się przyczynić do znacznego postępu w rozwoju badań nad parowaniem 

terenowym. Istotne trudności sprawia technika pomiarowa większości 

czynników stanowiących składowe równania. Z tego powodu dotychczas 

konieczne jest stosowanie wielu uproszczeń, które mają istotny wpływ 

na dokładność uzyskiwanych wyników. 

Metoda bezpośrednich pomiarów parowania te- 

renowego. Wiele prac oparto na wynikach badań lizymetrycznych. 

Od kilkudziesięciu lat prowadzi się pomiary strat wody, która podsiąkając 

z danego poziomu wody gruntowej, wyparowuje z powierzchni gleby nie 

pokrytej roślinnością. Znane są różnorodne konstrukcje lizymetrów in- 

stalowanych na różnych głębokościach i często o bardzo dużych powierz- 

chniach. Określenie parowania na podstawie pomiarów odpływu z lizy- 

metru jest bardzo trudne w okresach posusznych. Znacznie większą do- 

kładność zapewniają lizymetry ze stale regulowanym poziomem wody 

gruntowej. Wadą większości lizymetrów jest opóźnianie ich reagowania 

na szybkie zmiany parowania. Bardzo mała liczba znanych lizymetrów 

jest napełniana monolitami glebowymi o nienaruszonej strukturze. Ła- 

dowanie wazonów, mimo starań o zachowanie naturalnego układu warstw 

gleby, zawsze powoduje naruszenie jej struktury. Przeprowadzane próby 

osiągnięcia naturalnego układu warstw za pomocą wibrowania nie dały 

zadowalających rezultatów. Wyniki uzyskiwane z takich lizymetrów są 

obarczone błędami wskutek nienaturalnych warunków limitujących prze- 

siąkanie i podsiąkanie oraz specyficznych warunków rozwoju systemu 

korzeniowego roślin. Pomiary za pomocą ewaporometrów polegają na 

określaniu różnic ciężaru wazonu spowodowanych zmianami zapasu wody 

w glebie oraz wielkości odpływu wgłębnego. Powierzchnia i głębokość 

wazonu ewaporometru zależy od nośności i czułości wagi. Z tego powodu 

powierzchnię większości ewaporometrów ogranicza się do 1 m?, a ich głę- 
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bokość do 1 m. Wyjątek stanowią unikalne konstrukcje, w których za- 
stosowano specjalne wagi mechaniczne albo wykorzystano najnowsze spo- 
soby tensjometryczne lub piezoelektryczne. Obecnie zwraca się szczegól- 
ną uwagę na napełnianie ewaporometrów — nawet o dużej powierzchni 
i głębokości — monolitami glebowymi o nienaruszonej strukturze. 

Istotne znaczenie ma również sposób instalowania lizymetrów i ewa- 
porometrów„sW wielu stacjach przyrządy umieszcza się na wspólnych 
stanowiskach, zaś otaczającą powierzchnię stanowi płyta betonowa, żwir, 
trawnik itp. W przypadku wykonywania pomiarów parowania terenowe- 

go z powierzchni użytkowanych rolniczo, występuje tzw. „efekt oazy”, 

który może spowodować nawet i kilkakrotne zwiększenie parowania w 

porównaniu do warunków naturalnych. Z tego powodu w najnowszych 

badaniach dąży się do instalowania lizymetrów i ewaporometrów w ła- 

nach roślin takich samych jak badane, przy zachowaniu takiego samego 

rodzaju uprawy, zwartości łanu, nawożenia, nawodnień itp. Pozwala to 

na zapewnienie naturalnych warunków mikroklimatycznych i fitosocjo- 

logicznych roślinom znajdującym się w wazonach. i 

WZORY EMPIRYCZNE 

W literaturze spotyka się ponad 250 wzorów empigycznych, ktore w 

sposób bezpośredni lub pośredni służą do oceniania wielkości parowania 

terenowego. Tworzenie wzorów polegało początkowo na wprowadzeniu 

zależności przybliżonych, często przyjmowanych przez autorów intuicyj- 

nie. Rozwój badań podstawowych, coraz większa znajomość fizycznych 

i biologicznych aspektów parowania terenowego oraz zwiększenie dostęp- 

ności i wiarygodności materiałów meteorologicznych doprowadziły do 

prób tworzenia skomplikowanych wzorów oraz ich weryfikacji według 

danych pomiarowych. W załączniku 1 przedstawiono zestawienie pod- 

staw niektórych wzorów, najczęściej spotykanych w literaturze. Począ- 

wszy od najprostszych, w których wielkość parowania terenowego jest 

funkcją jednego elementu meteorologicznego oraz empirycznego współ- 

czynnika [1, 21, 30], aż do wzorów skomplikowanych, wykorzystujących 

wiele elementów meteorologicznych, w których również zastosowano 

współczynniki empiryczne [3, 8, 9, 13, 16, 18, 24, 85]. Jedynie wzory 

wykorzystujące pełne równanie bilansu cieplnego konkretnej powierzch- 

ni nie wymagają żadnego współczynnika [7, 23, 28, 38]. Na szczególną 

uwagę zasługują wzory uwzględniające rzeczywistą wilgotność gleby [10, 

14, 22, 32]. Niektórzy autorzy wyprowadzali wzory do obliczania wiel- 

kości parowania terenowego na podstawie zmierzonych wartości paro- 

wania wolnej powierzchni wodnej [3, 5, 6, 9, 14, 19, 24, 25, 37]. Z powodu 

niewielkiej liczby stacji wykonujących tego rodzaju pomiary, wyprowa-
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dzili oni wzory pozwalające na obliczenie przybliżonej wielkości parowa- 
nia wolnej powierzchni wody. 

Wszystkie wzory empiryczne opierają się na wybranej przez kon- 

kretnego autora wielkości odniesienia. Wyniki pomiarów parowania te- 

renowego — wykonywanych przez poszczególnych autorów za pomocą 

jednej z omawianych metod — posłużyły do wyprowadzania współczyn- 

ników stanowiących zazwyczaj liczbę mniejszą od jedności, która prze- 

ważnie stanowi mnożnik wielkości odniesienia. 

Spośród różnych wartości podstawowych, na szczególną uwagę za- 

sługują pomiary parowania wolnej powierzchni wodnej. Wartość tego 

parowania — wykorzystywana do dalszych obliczeń — jest efektem dzia- 

łania kompleksu czynników decydujących o procesie parowania wody. 

Niestety w różnych krajach stosuje się różne konstrukcje pomiarowe. 

Ewaporometry mają różną powierzchnię i głębokość, są instalowane po- 

nad powierzchnią terenu (Class A), zagłębione w gruncie (GGI-3000), 

pływające na zbiornikach wodnych itp., zaś ewaporometry Piche'a są 

umieszczane w klatkach meteorologicznych lub w rozmaitych osłonach 

[2, 6, 14, 19, 25, 26, 27, 37]. Rodzaj konstrukcji, sposób instalowania oraz 

nieuniknione błędy pomiarowe — zwłaszcza w dniach o większych opa- 

dach — utrudniają porównywanie wyników parowania wolnej powierzch- 

ni uzyskiwanych w różnych krajach. 

Wspomniane trudności spowodowały potrzebę uniezależnienia się od 

pomiarów opadów, odpływów, wilgotności gleby oraz elementów meteo- 

rologicznych mierzonych w odmienny sposób w różnych krajach. We 

wzorach empirycznych, obejmujących kilka elementów meteorologicz- 

nych, popełnia się kardynalny błąd z punktu widzenia fizyki. Mnoży się 

np. grubość warstwy opadu w mm, przez temperaturę w stopniach lub 

natężenie promieniowania słonecznego w kaloriach na cm* przez niedo- 

syt wilgotności w mb itp. Unika się tego przy zastosowaniu wzorów wy- 

korzystujących prawo zachowania energii. 

W załączniku 2 przedstawiono najczęściej stosowane wzory do oblicze- 

nia parowania na podstawie bilansu cieplnego. Wzór W. W. Romanowa 

[28] stanowi uproszczenie wzoru Budyki. Autor weryfikował uzyskane 

wyniki z bardzo dokładnymi pomiarami hydrologicznego bilansu wod- 

nego w okolicach Leningradu. Wykorzystanie tego wzoru do obliczania 

wielkości rzeczywistego parowania terenowego wymaga rejestrowania 

ciągłego wielu elementów meteorologicznych, w celu uzyskania wielkości 

liczbowych godzinowych, w poszczególnych dobach w okresie bilansowa- 

nia. Należą do nich: promieniowanie całkowite słońca i odbite od po- 

wierzchni terenu, zachmurzenie powodowane przez poszczególne piętra 

chmur lub bilans promieniowania długofalowego, w celu wyznaczenia 

całkowitego bilansu promieniowania, temperatura i aktualna prężność
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pary wodnej na dwu poziomach w celu określenia wymiany cieplnej po- 

między powierzchnią i atmosferą oraz okresowe pomiary temperatury 

gleby lub ciągłe strumienia cieplnego w celu wyznaczenia wymiany cie- 

pła pomiędzy powierzchnią i podłożem. Niezależnie od kosztów apara- 

tury i obserwacji obliczenie parowania terenowego w jednym miesiącu 

i z jednej powierzchni wymaga 225 godzin pracy technika wyposażonego 

w czterodziałaniową maszynę do liczenia (6-letnie badania w Obserwa- 

torium AR we Wrocławiu). H. L. Penman [24] — w celu określenia pa- 

rowania terenowego — opracował wzór do obliczania wielkości podsta- 

wowej opartej na średnich dobowych elementach meteorologicznych. Me- 

toda bilansu cieplnego uległa znacznym uproszczeniom i zawiera wiele 

uśrednionych współczynników empirycznych pozwalających na przybli- 

żone określenie przychodu energii promienistej słońca, wypromieniowania 

efektywnego oraz wymiany ciepła i pary wodnej z atmosferą. 

Wzór L. Turca [36] stanowi kolejne uproszczenie bilansu energetycz- 

nego. Autor zaproponował jako wielkość podstawową — ewapotranspi- 

rację potencjalną, tj. sumę strat wody z łanu roślin w pełni rozwoju, 

rosnącego na glebie o optymalnych stosunkach wodnych. Turc wypro- 

wadził współczynniki empiryczne dla poszczególnych miesięcy oraz nie- 
których roślin uprawnych. W wielu wzorach (Thronthwaite, Hargreares, 

Christiansen i in.) spotyka się próby oceny oddziaływania czynnika ener- 

getycznego na proces parowania terenowego. Wzory wykorzystujące teo- 

rię dyfuzji turbulencyjnej (Konstantinow, Łajchtman, Pruitt i in.) są 

z reguły bardzo skomplikowane, wymagają daleko idących uproszczeń 

oraz wielu uśrednionych współczynników dotyczących danych meteoro- 

logicznych. 

WYKORZYSTANIE NIEKTÓRYCH WZORÓW W WARUNKACH 

KLIMATYCZNYCH POLSKI 

Na podstawie badań zagranicznych oraz przez przetwarzania i wzbo- 

gacania wzorów powstały interesujące mapy przestrzenno-czasowe roz- 

kładu parowania w Polsce. Na rysunku 2 przedstawiono 8 uproszczonych 

map dla półrocza letniego; obszary o najwyższych wartościach zazna- 

czono kropkami. 

Porównanie danych przedstawionych na mapach wykazuje, że stoso” 

wanie wzorów z literatury zagranicznej w klimatycznych warunkach 

Polski nie pozwala na wyprowadzenie wniosków na temat nie tylko wiel- 

kości parowania terenowego, ale nawet jego rozkładu przestrzennego. 

Podobną sytuację obserwuje się w wielu krajach, gdzie opinie na temat 

możliwości stosowania tego samego wzoru dla różnych części kraju nić 

są zgodne (ZSRR, USA, Francja i in.).
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Rys. 2. Izolinić przedstawiające rozkład przestrzenny opadów, niedosytów wilgot- 

ności, ilości energii cieplnej zużywanej na proces parowania w stosunku do całko- 

witego bilansu promieniowania oraz wielkości parowania w półroczu letnim ws 

różnych autorów i metod obliczeniowych. A — Matul, sumy niedosytów; B — 

Matul, parowanie potencjalne: C — Cetnarowicz, parowanie terenowe; D — 

Schmuck, parowanie potencjalne; E — Wiśniewska, opady V-X; F — Bdc, parowa- 

nie wskaźnikowe; G — Paszyński, E/Q; H — Turc, ewapotranspiracja potencjalna; 

I — Awłasewicz, parowanie terenowe |
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OCENA WZORÓW EMPIRYCZNYCH STOSOWANYCH 
DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI PAROWANIA TERENOWEGO 

W literaturze spotyka się wiele prób ocenienia wiarygodności i przy- 
datności wzorów. Zwolennicy metody dyfuzji turbulencyjnej krytykują 
metody bilansu wodnego, zwolennicy bilansu cieplnego próbują wykazać 
wyższość tej metody nad pomiarami lizymetrycznymi itd. Niestety każda 
krytyka dysponuje racjonalnymi argumentami w stosunku do każdej ze 
znanych metod. Jednak analizując tego rodzaju materiały można zauwa- 
żyć pewne prawidłowości, jak np.: proces parowania terenowego nie wy- 
stępuje, gdy jeden z pięciu czynników (energia cieplna, niedosyt wilgot- 
ności, ruchy powietrza, wilgotność gleby, procesy biologiczne) ma war- 
tość 0. Jeżeli brak jest przychodu ciepła do powierzchni spowodowanego 
dodatnim bilansem promieniowania, z adwekcji, z podłoża lub z przemian 
biochemicznych organizmów roślinnych, wówczas parowanie nie może 
wystąpić. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie energii w celu po- 
krycia ciepła utajonego parowania (600 cal/g, lub 60 cal/mm z powierzch- 
ni 1 cm?). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, nawet znaczne niedosy- 
ty wilgotności i duże prędkości wiatru oraz korzystne warunki wilgot- 
ności gleby i rozwarcie aparatów szparkowych w liściach, nie mogą mieć 
wpływu na wystąpienie parowania. W przypadku przychodu energii 
i przy sprzyjających pozostałych warunkach, lecz przy pełnym nasyce- 
niu powietrza parą wodną, proces parowania nie jest możliwy. Może wy- 
stąpić wówczas jedynie gutacja. Brak ruchów powietrza powoduje szyb- 
kie nasycenie jego warstw przylegających do powierzchni parującej. Brak 
w glebie wody dostępnej dla systemu korzeniowego roślin lub brak do- 
starczania wody z głębszych warstw do powierzchni gleby nieporośniętej 
— uniemożliwia proces parowania. Czynnikiem niemal całkowicie ogra- 
niczającym parowanie terenowe może być zamknięcie aparatów szparko- 
wych w liściach roślin spowodowane nadmiernym natężeniem promienio- 
wania słonecznego, znacznym niedosytem wilgotności powietrza, dużą 
prędkością wiatru itp. Oceniając przydatność wzoru, należy rozważyć, 
w $akim stopniu przyjęcie jednego lub kilku czynników może ilustrować 

całokształt warunków wpływających na proces parowania terenowego 

oraz w jakich warunkach klimatycznych, glebowych oraz przy jakiej 
okrywie roślin może być stosowany [4, 29]. Na przykład Turc zakłada 
optymalne stosunki wodne w glebie, Budyko — nieograniczony zapas 
wody w glebie itp. Niektóre wzory mogą być stosowane tylko przy do- 
datnim bilansie promieniowania lub w strefach o określonych warunkach 

wilgotności powietrza itd. . 

Każda z metod pomiarowych lub obliczeniowych wymaga weryfikacji. 
Dopiero po jej przeprowadzeniu można ocenić dopuszczalne granice upro-
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szczeń i odstępstw od pełnego określania przebiegu procesów fizycznych 

oraz liczbowe wielkości współczynników empirycznych. 

Na rysunku 3 przedstawiono uproszczony model przekształcenia opa- 

du w odpływ, stanowiący podstawę teoretycznej analizy przydatności 

i wiarygodności wzorów empirycznych. W większości przypadków wzory 

nie obejmują wszystkich danych decydujących o natężeniu procesu pa- 

rowania wody z punktu widzenia fizyki. W schemacie oznaczono pro- 

mieniowanie całkowite jako najważniejsze źródło energii, nie negując 

wpływu adwekcji i strumienia ciepła z podłoża. Jednakże proces paro- 

wania wody w warunkach naturalnych oraz parowania terenowego zani- 

ka w okresie od zachodu do wschodu słońca [3, 5, 15, 28, 31, 33]. Oma- 

wiane wzory empiryczne, poza metodą pełnego bilansu cieplnego, pro- 

wadzą do uwzględnienia opadów i określenia klimatycznego bilansu wod- 

nego. Weryfikacja uzyskanych wartości nie jest możliwa; uzyskuje się 

różnorodne wyniki (rys. 2), zaś ocena może być tylko bardzo ogólna. 

Przyjmując mierzone parowanie wolnej powierzchni wody lub teoretycz- 

nie obliczone parowanie potencjalne oraz doświadczalnie ustalony współ- 

czynnik do konkretnej wielkości odniesienia, uzyskuje się na ogół wiel- 

kości zbliżone w określonych granicach do parowania terenowego w wa- 

runkach, w których przeprowadzano badania. Po uwzględnieniu opadu 
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Rys. 3. Schematyczny model transformacji opadów w odpływ T — promieniowanie 

całkowite, d — niedosyt wilgotności, v — prędkość wiatru, W — kompleks czyn- 

ników decydujących o wilgotności gleby, B — kompleks czynników decydujący 

o transpiracji
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oraz przyjęciu założonej wielkości retencji, można ustalić przybliżoną wiel- 
kość odpływu. Ten sposób weryfikacji pozwala na wyeliminowanie pew- 

nej liczby wzorow, gdyz obliczone na ich podstawie wielkoSci parowania, 
po uwzględnieniu opadów, uniemożliwiłyby występowanie przepływów 
w rzekach oraz istnienie zbiorników wodnych. Aby uzyskać prawidłowe 
informacje o wielkości parowania, należy brać pod uwagę zarówno wyso- 
kość opadu, jak uwilgotnienie gleby i czynniki biologiczne. Jeżeli suma 
poszczególnych składowych równania bilansowego nie jest zgodna z pre- 

cyzyjnie mierzoną objętością odpływu, wówczas dane pomiarowe lub 

wyznaczone teoretycznie są w określonym stopniu niewiarygodne. 

W literaturze spotyka się niewiele informacji na temat weryfikacji 

wyników wyznaczania parowania terenowego. Najczęściej autorzy uogól- 

niają rezultaty badań uzyskanych jedną metodą pomiarową zazwyczaj 

z jednego konkretnego obiektu doświadczalnego. Niedokładności danych 

początkowych i ich funkcji (rys. 3) wyrównuje się współczynnikami licz- 

bowymi. Z tego powodu stosowanie wyników doświadczeń, teoretycznych 

form oceny wielkości parowania terenowego i współczynników empirycz- 

nych w odmiennych warunkach glebowych, hydrogeologicznych i klima- 

tycznych oraz dla konkretnych roślin uprawnych, może być przeprowa- 

dzane pod warunkiem zachowania wielkiej ostrożności i rozwagi. 

PODSUMOWANIE 

Rozwiązanie problemu parowania terenowego roślin uprawnych jest 

niezbędne. Kongres ICID w Meksyku wykazał zainteresowanie tym tema- 

tem i potrzebę rozwoju badań w tym kierunku. Niestety spośród kilku- 

dziesięciu przedstawionych tam prac, podających wyniki dla poszczegól- 

nych roślin uprawnych, nie można wyprowadzić syntetycznych wnios- 

ków. Do omówionych w artykule trudności dotyczących niedostatecznej 

dokładności danych podstawowych, dołączają się braki metodyczne. Isto- 

tną sprawę stanowi długość okresu bilansowania — na ogół sumy mie- 

sięczne i obliczane z nich średnie dobowe. W tak długim okresie wypad- 

kowa zróżnicowanych wielkości parowania transpiracji, wilgotności gleby, 

a zwłaszcza faz rozwojowych roślin może zapewnić jedynie ogólne infor - 

macje. Wyciągnięcie prawidłowych wniosków uniemożliwiają również 

krótkie okresy badań. Rozwiązanie problemu wymaga badań wieloletnich, 

gdyż — ze statystycznego punktu widzenia — każdy rok stanowi tylko 

jedno zdarzenie lub powtórzenie ze względu na zmienność 1 kontrasto” 

wość czynników klimatycznych. W okresach krytycznych najważniejszą 

rolę odgrywa czynnik biologiczny. Istotne znaczenie mają nie tylko for- 

my ekologiczne roślin uprawnych, ale nawet cechy odmianowe. W danym
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roku — zależnie przede wszystkim od wilgotności gleby — mogą wy- 
stąpić dla tej samej odmiany bardzo różne dokowe sumy parowania. 

W literaturze na temat parowania terenowego, zwłaszcza dotyczącej 

roślin uprawnych, występuje nadmierne wzajemne krytykowanie uzyski- 

wanych wyników. Zdaniem autora należy wyrazić uznanie wszystkich, 

którzy pracują nad tą wyjątkowo trudną i ważną problematyką. Nato- 

miast ostateczne rozwiązanie wymaga szczegółowych badań empirycznych 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

oraz tworzenia weryfikowanych modeli matematycznych [5, 15, 17, 30]. 

LITERATURA 

„. Awłasiewicz W.: Sposób określania odpływów rzek przy pomocy mapy paro- 

wania. Gosp. wod. nr 6, 1953. 

Bac S.: Badania bilansu wodnego obszarów leśnych na Wałdaju. Sylwan z. 2, 

1962. 

Bac S.: Badania nad współzależnością parowania z wolnej powierzchni wodnej, 

parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej. Pr. Stud. Komit. Gosp. 

Wod. t. 10, 1970. 

Bac S.: Klimatyczny bilans wodny południowo-zachodniej Polski. Sesja Nauk 

o Ziemi PAN. Wrocław 1974. 

. Bac. S., Dooge C. I., Kordas B., Kuczment L. I.: Matematyczne modele zlewni. 

Ossolineum 1974. 

Bouchet R., Robelin M.: Ewaporation potentielle et reelle. Bull. Techn. 238, 

1969. 

Budyko M. J.: Opredelenie isparenija po metodu Penmana. Meteor. i Gidrol. 

nr 7, 1959. 

Cetnarowicz M.: Parowanie terenowe w Polsce w oparciu o analizę składników 

bilansu wodnego i sieciowe obserwacje klimatu. 1951-60. Pr. PIHM z. 104, 1971. 

Christiansen J., Hargreaves G.: Irrigation requirements from evaporation. Trans. 

7th Congress Irrigation a. Drainage, Mexico City 1969, ICD. 

Doddiak D.: Irrigation requirements of rice. Trans. 7 th Congress Irrigation 

a Drainage, Mexico City 1969, ICID. 
Colubev V. S.: Nekotoryjne rezultaty issledovanij na osadkomernym poligone 

VNIGL. Tr. GGI 1965 vyp. 123. 

Jaworski J.: Zróżnicowanie przestrzenne średniego rocznego parowania w Pol- 

sce. PIHM z. 95, 1968. 

Jurak D.: Ocena wartości parowania z powierzchni wody w Polsce w okresie 

letnim 1956-65 na podstawie pomiarów bezpośrednich i obliczeń w oparciu 

o dane klimatologiczne. PIHM z. 99, 1970. 

King K. M.: Evaporation from land surfaces. Prac. Hydrol. Symp., ‘Toronto 

1965. 

Kaczmarek Z.: O dobowym przebiegu parowania z powierzchni wody. Prz. geof. 

z. 4, 1960. 

Konstantinov A. R.: Metody rasćeta isparenija s sel'skochozjajstvennych polej. 

Leningrad 1971.



148 5. ВАС 

  

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Litzke R.: Zur rechnerischen Ermittlung des Ganges der effektiven Verdun- 

stung aus klimatologischen Daten. Tag. d. Hydrometeorologie. Univ. Dresden 

1968. 

Matul K., Dworska M.: Badania wskaźników i norm zapotrzebowania i zużycia 

wody w rolnictwie. Mat. Bad. IMGW 19/4. 

Mukammal E. I.: Evaporation pans and atmometres. Proc. of Hydrology Symp., 

Toronto 1965. 

Munn R. E.: Energy budget and mass transfer theories of evaporation. Proc. 

Hydrol. Symp., Toronto 1965. 

Ostromęcki J.: Uwagi o sprawie metod obliczania potrzeb wodnych użytków 

rolnych i łąkowych. Pr. Stud. Komit. Gosp. Wod. t. 9, 1968. 

Ozal Korkut: Water requirements of crops as seen from the system capacities 

standpoint. Trans. 7 th Congress Irrigation a Drainage, Mexico City 1969, ICD. 

Paszyński J.: Studies on the heat balance and on evaporation, Geogr. pol. 1972 

vol. 22. 

Penman H. L.: The calculation of evaporation from meteorological data. The 

calculation of irrigation need. London 1954. 

Pelton W. L.: The use of lysimetric methods to measure evapotranspiration. 

Proc. Hydrol. Symp., Toronto 1965. 

Pouzoulet J.: La conoisancee des besoins en eau des cultures. Trans. 7 th 

Congress Irrigation a Drainage, Mexico City 1969, ICD. 

Robelin M.: Assistance a Virrigation dans le Val d” Allier. Bull. Techn. 1969, 298. 

Romanov V. V.: Gidrofizika bolot. Leningrad 1961. 

Schendel U.: Limitations of the intensity of evapotranspiration in extremely 

difficult climatic zones. Trans. 7 th Congress Irrigation a Drainage, Mexico 

City 1969, ICD. 

Schmuck A.: W sprawie metod pomiarów parowania w Polsce. Spraw. Wrocł. 

Tow. Nauk. R. 5 dod. 1. Wrocław 1950. 

Slayter R. O., Mc Ilroy J. C.: Practical microclimatology, Common. Sci. Industr. 

Res. Org. UNESCO, 1961. 

Somorowski C., Marcilonek S.: Survey of research on water consumption in 

plant production in Poland. Trans 7 th Congress Irrigation a Drainage, Mexico: 

City 1969, ICD. 

Suomi V. E., Tanner C. B.: Evapotranspiration estimates from heatbudget 

measurements over a field crop. Trans. Amer. Geoph. Union. 1958, 39. 

Stewart J., Hagan R.: Developement of evapotranspiration — crop yield fun” 

ctions for managing limited water supplies. Trans. 7 th Congress Irrigation 

a. Drainage, Mexico City 1969, ICD. 

Thronthwaite C. W.: An approach toward a national classification of climate. 

Georg. Rev. 1948, 38. , 

Turc L.: Ewapotranspiracja potencjalna miesięczna lub dekadowa i jej określe- 

nie w oparciu o dane meteorologiczne. [W:] Polsko-francuskie sympozjum 8° 

spodarki wodnej. Warszawa 21-23 IX 1964. Warszawa 1967. , 

Velez E.: Estimate of consumption use of water based on evaporation data it 

a ,class A” evaporation pan. Trans. 7 th Congress Irrigation a. Drainage, 

Mexico City 1969, ICD.



PAROWANIE TERENOWE ROŚLIN UPRAWNYCH 149 

  

i Załącznik 1 

Najczęściej stosowane wzory do wyznaczania wielkości parowania terenowego, 

w znacznym uproszczeniu 

Sjelaninow, Kuzin E = og (t) 

Alpatjew, Dawidow, Schmuck, Ostromęcki E = 9 (d) 

Turc, Thornthwaite E = 9 (T, t) 

Hargreaves, Christiansen E= 9 (T, t, f) 

Penman, Budyko, Romanow, Matul E = 9 (Q) 

At 

Charczenko, Penck, Marcilonek, Somorowski ‘ E=og(P, W) 

Bouchet, Penman, Hargreaves, Christiansen E = 9 (Ew) 

A 
Konstantinow, Pruitt E= „| | 

Oznaczenia: 

— temperatura powietrza, 

— promieniowanie całkowite, 

— bilans cieplny, 

— wilgotność gleby, 

— niedosyt wilgotności, 

wilgotność powietrza, 

— prędkość wiatru, 

— opady, 
— parowanie powierzchni wodnej, 7

 

A
R
E
 

p
e
 
c
a
 
H
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H
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— gradienty. 

Załącznik 2 

Wzory do bezpośredniego lub pośredniego obliczania bilansu cieplnego 

Romanow [28] — parowanie terenowe 

24 О G 

E=i t\ Ks 
| SE ae 1+0,64 7 
  

Penman [24] — parowanie terenowe potencjalne 

z [ол lo (0,18-+0,55 || = |- (oss -009y z (0,10 +0,90 =} 
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Turc [36] — suma miesięczna ewapotranspiracji potencjalnej 

£śr O 
E=0,4 ——— y 302 — 15 | (0 18+0,62 So }+50] 

Oznaczenia: 

1 — liczba dni, $ 

5 . . . A 
Kg — średnia wartość mianownika: 60 ( +064 

G — wymiana cieplna z podłożem, 

5 
— usłonecznienie względne, 

So 

То — promieniowanie na górnej granicy atmosfery, 

B — współczynnik empiryczny, 

o — stała Stefana Bolzmana, 

d — niedosyt wilgotności w mb, 

e — prężność pary w mb, 

Q — bilans całkowity promieniowania, 

v — droga wiatru w km na dcbę 

l 

C. Bau 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

— ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Резюме 

В труде представлено характеристику измерительных методов, а также 0б- 

суждено генезис и методику образования эмпирических формул. Отдельные 

авторы использовали в виде основной величины один или комбинацию несколь- 

ких метеорологических элементов. Особенного внимания заслуживают форму- 

лы, использующие уравнения теплового баланса и формулы основаны на изме- 

ряемых величинах испарения свободной водной поверхности. Было проведено 

сравнение результатов, полученных с помощью разных формул (Тюрк, Кон- 

стантинов, Кузин и др.) при применении для разложения пространственного 

испарения летнего полугодия в Польше. Составленные карты говорят о огром- 

ном дифференцировании объёма и разложения, в зависимости от принятой 

Формулы. Анализ процесса суммарного испарения охватывает энергетический 

фактор, дефицыт влажности, движения воздуха, почвенный и биологический 

Факторы. Отсутствие действия одного из них делает невозможным существова- 

ние явления суммарного испарения. На основании модели трансформации осад- 

ков в сток становится возможной оценка достоверности и верефикации резуль- 

татов полученных с помощью эмпирических формул.
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S. Bac 

EVAPOTRANSPIRATION OF CROPS — REVIEW OF THE LITERATURE 

Summary 

The charakteristics of measuring methods and the genesis and methodies of 
forming empirical formulae are presented in the paper. Individual authors have 
used as a basis one or a combination of several meteorogical elements. Special 

attention is given to formulae which apply the heat balance equation and formu- 

lae based on measured values of evaporation from free water surface. Correlation 
of results obtained according to various formulae (Turc, Konstantinov, Kuzin et al.) 
in respect to spatial distribution of summer half-year evaporation in Poland was 
carried out. The compiled maps give proof of a great differentiation of magnitude 
and distribution, depending on the accepted formula. The analysis of evaporation 

from land surfaces includes the energy factor, deficit of saturation, movement of 

air, soil factor and biological factor. The lack of any of these factors renders the 

evaporation from land surfaces impossible. Estimation of the reliability of results 
obtained with the use of empirical formulae and the verification of these results 

is possible on the basis of the transformation of precipitation into run-off model.


