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Zmienność termiki zim w południowej Polsce
i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Wstęp
Pogłębiające się zagrożenie warunków życia człowieka, związane ze wzmożoną urbanizacją i uprzemysłowieniem, powoduje wzrost zainteresowania badaniami klimatu i jego zmian. Klimat determinuje nie tylko naturalne środowisko,
ale również działalność ludzką, dlatego też obserwowane współcześnie globalne
ocieplenie niewątpliwie wpływa na środowisko, gospodarkę i życie mieszkańców.
Temperatura powietrza w okresie zimowym uznawana jest za najbardziej
wrażliwy wskaźnik zmian klimatu w strefie umiarkowanej. Zima odznacza się wyjątkowo dużymi wahaniami dat początku i końca, ciągłości, długości trwania mrozów
i ich natężenia, i to nie tylko w wieloleciu, ale podczas jednej i tej samej zimy.
Termika zim ma szczególne znaczenie praktyczne dla wielu dziedzin życia,
m.in. z uwagi na fakt, że jest to najdłużej trwająca pora roku w Polsce. Podczas
zim dla utrzymania się przy życiu różnych gatunków roślin ważny jest zarówno
czas trwania tej pory roku, wartości temperatury powietrza, jak również głębokość
zamarzania gleby, kierunek i prędkość wiatru, wysokość pokrywy śnieżnej itp.
Podczas mroźnych zim zakłóceniu ulega transport i komunikacja oraz wzrasta
zanieczyszczenie powietrza związane z ogrzewaniem pomieszczeń. Konsekwencją
łagodnych zim, pojawiających się ze wzmożoną częstością od lat siedemdziesiątych XX w., jest dezadaptacja wielu gatunków roślin i zwierząt, jak np. skrócenie
lub zaniechanie okresu hibernacji, przetrwanie bakterii i wirusów wywołujących
choroby, przyspieszenie terminów przylotów i opóźnienie odlotów ptaków oraz
skrócenie długości trasy ich wędrówek. Zdarza się, że ostre zimy nie pojawiają
się przez wiele lat, po czym następuje ich powrót. Jest to bardzo niekorzystne
zjawisko, gdyż może dojść do utraty zdolności do adaptacji, a nagłe pojawienie się
bardzo niskiej temperatury powietrza szczególnie źle wpływa na żywe organizmy.
W południowej Polsce dość często zdarza się, że po łagodnej zimie następowała chłodna wiosna. Również wczesne pojawienie się wiosny zazwyczaj „nic
dobrego nie wróży”, ponieważ w kwietniu i maju temperatura w takich przypadkach
spada poniżej 0°C, a pokrywa śnieżna o grubości miejscami do kilku centymetrów
utrzymuje się nawet przez tydzień. Szkodliwe dla środowiska są także odwrotne
przypadki, kiedy to w styczniu występuje pogoda podobna do kwietniowej, określana potocznie jako „powiew wiosny w zimie”.
Celem opracowania jest analiza zmienności termiki zim i próba określenia
wpływu zarysowujących się zmian warunków termicznych tej pory roku na śro584

dowisko przyrodnicze w południowej Polsce. Do analizy wykorzystano średnią
dobową i maksymalną temperaturę powietrza z Krakowa (Stacja Historyczna) z lat
1792/93-1999/00 oraz z Kasprowego Wierchu, Zakopanego i Krakowa (Ogród
Botaniczny) z lat 1961/62-1990/91. Stacje położone są na podobnej długości geograficznej (ok. 20°E), w różnych formach rzeźby i różnych piętrach klimatycznych
Karpat (Hess 1965). Kraków – na dolnej granicy piętra umiarkowanie ciepłego reprezentuje warunki klimatyczne Europy Środkowej, położonej poniżej 300 m
n.p.m., pozostającej zarówno pod wpływem czynników naturalnych jak i antropogenicznych, Zakopane – obszar Rowu Podtatrzańskiego, pod coraz silniejszym
wpływem wzrastającej urbanizacji, a Kasprowy Wierch – jako stacja wysokogórska,
odzwierciedla na ogół naturalną zmienność klimatu.
Charakterystyka termiczna zim
Średnia temperatura zimy w Krakowie wahała się od –10,3°C w 1829/30
do 3,2°C w 1989/90. Gdy za początek zimy przyjmiemy pierwszy dzień zimowy
(tśr<0°C), za koniec ostatni taki dzień, to w Krakowie w latach 1792/93-1995/96
zimy najczęściej zaczynały się w drugiej dekadzie listopada (36,0%), natomiast
kończyły w trzeciej dekadzie marca (34,4%). Były jednak i takie zimy, w których
pierwszy dzień zimowy pojawił się w październiku (najwcześniej zimą 1908/09
– 19.X) lub dopiero w grudniu (najpóźniej 18.XII 1929/30 i 1970/71) albo takie,
których ostatni dzień zimowy przypadał na styczeń (najwcześniej 14.I 1989/90)
lub kwiecień (najpóźniej 26.IV 1816/17). Charakterystyczną cechą zim w ostatnich 20 latach jest ich data początku, przypadająca najczęściej w drugiej dekadzie
listopada, i końca – na drugą dekadę marca, przy czym zaznacza się wyraźna tendencja coraz wcześniejszego końca omawianej pory roku. Zaskakujący był koniec
zim 1988/89 i 1989/90. Pierwsza z nich zakończyła się w Krakowie 29 stycznia,
a druga już 14 stycznia.
W trzydziestoleciu 1961/62-1990/91 pierwszy dzień z tśr<0°C na Kasprowym Wierchu pojawiał się średnio już 23 sierpnia, w Zakopanem 30 października,
a w Krakowie 17 listopada. Dni te podlegały największym wahaniom z roku na rok
na Kasprowym Wierchu (współczynnik zmienności: Kasprowy Wierch – 62,4%,
Zakopane – 10,9%, Kraków – 11,0%). Najwcześniej na Kasprowym Wierchu dzień
z tśr<0°C pojawił się już 1 lipca 1974 r., najpóźniej 9 października 1982 r.
W Zakopanem w skrajnych przypadkach zima zaczęła się na początku października
(3.X 1972) lub dopiero w drugiej połowie listopada (21.XI 1963).
Średnio w trzydziestoleciu ostatni dzień zimowy wystąpił na Kasprowym
Wierchu 12 czerwca, w Zakopanem 20 kwietnia. W skrajnych przypadkach dzień
z t śr<0°C wystąpił na Kasprowym Wierchu: najwcześniej 14 maja 1979 r,
najpóźniej 30 czerwca 1962 r., a w Zakopanem odpowiednio 3 kwietnia 1966 r.
i 12 maja 1978 r..
Zaobserwowano, że na omawianych stacjach z upływem czasu spada liczba
dni mroźnych (tmax<0°C, ryc. 1). Od początku analizowanego trzydziestolecia
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Ryc. 1. Liczba dni mroźnych (tmax<0°C) i linia trendu na Kasprowym Wierchu (a),
w Zakopanem (b) i Krakowie (c) w latach 1961/62-1990/91
Fig. 1. The number of frosty days (tmax<0°C) and trend lines for Kasprowy Wierch (a),
Zakopane (b), and Kraków (c) in the period 1961/62-1990/91

ich liczba zmniejszyła się o 20 w Krakowie, o 18 w Zakopanem i o 10 na Kasprowym Wierchu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że na Kasprowym Wierchu
dni mroźne występowały najczęściej podczas sytuacji cyklonalnych i adwekcji
powietrza z zachodu, natomiast w Zakopanem i Krakowie podczas sytuacji antycyklonalnych i z adwekcją ze wschodu (Piotrowicz 1997). Taki przebieg wskazuje,
że w niższych piętrach klimatycznych w dużej mierze na warunki termiczne
ma wpływ forma terenu i pojawienie się stanów stałej równowagi termodynamicznej.
Dotychczasowe wyniki badań różnych autorów dowodzą, że w górach strefy
umiarkowanej, zmiany średniej rocznej i sezonowej temperatury powietrza –
zwłaszcza w wyższych położeniach – są niewielkie, trendy słabiej zaznaczone niż
u podnóża, zatem ich klimat charakteryzuje się małą wrażliwością. Trudno więc w
obszarach górskich analizować zmiany klimatu, jednakże w kilku opracowaniach
stwierdzono w Tatrach niewielki wzrost temperatury powietrza zaznaczający się
głównie w zimie oraz niewielki spadek latem (Obrębska-Starklowa i in. 1994,
1995; Trepińska 1995).
Obserwowany wzrost wartości temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu, w Zakopanem i Krakowie wiąże się z omawianym w niniejszym opracowaniu
zmniejszeniem się liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza poniżej 0°C.
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Przy niewielkich trendach dodatnich średnich rocznych wartości temperatury
powietrza wyraźnie zmienia się struktura termiczna klimatu gór, przejawiająca
się w zmienności długości ciągów termicznych (Piotrowicz 2000). Dlatego też
w partiach grzbietowych Tatr można spodziewać się dużej zmienności warunków
termicznych, co może przyczyniać się m.in. do pojawiania się niekorzystnych warunków takich jak: częściowe topnienie pokrywy śnieżnej, częste pojawianie się lawin
oraz większa częstotliwość cykli zamarzania i rozmarzania gruntu. Zaznaczający się
spadek średniej temperatury lata, przejawia się również w zmniejszeniu się liczby
dni z tmax>10°C i tmax>15°C (Piotrowicz 2000). Zatem w partiach szczytowych
Tatr następuje łagodzenie różnic termicznych między zimą i latem, a więc wzrost
cech „oceanicznych”.
W Krakowie w ostatnich latach (1981/82-1999/00) zaznaczyła się wyraźna
prawidłowość w pojawianiu się podczas zimy średnio trzech okresów mroźnych
o różnej długości. Pierwsza „fala chłodu” pojawiała się zwykle na początku
zimy, już w listopadzie. Po tym okresie, zwykle trwającym z krótkimi przerwami
około miesiąca, następuje długotrwała odwilż. W styczniu i lutym zima powraca, przy czym ten drugi okres mrozów jest już najczęściej najdłuższym ciągiem
dni zimowych. Kolejny wzrost temperatury niekiedy kończy zimę, ale w wielu
przypadkach 4-7 dniowe ochłodzenie pojawia się ponownie w pierwszej połowie
marca. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla świata organicznego, gdyż podczas
poprzedzających je dni niejednokrotnie średnia dobowa temperatura powietrza
przekraczała wartość 5°C sprzyjającą pojawieniu się pierwszych roślin.
Odwilże atmosferyczne są bardzo częstym zjawiskiem meteorologicznym,
pojawiającym się w sezonie chłodnym w Polsce. Wielokrotnie w literaturze klimatologicznej podkreślano ich negatywne skutki w rolnictwie, transporcie i budownictwie (Mrugała 1987/88). W Krakowie w latach 1792/93-1995/96 pomiędzy
pierwszym i ostatnim dniem mroźnym (tmax<0°C) występowało średnio 87,5 dni
odwilżowych (tmax≥0°C). Od lat trzydziestych dwudziestego stulecia zaznacza się
wyraźna tendencja zmniejszania się liczby ciągów omawianych dni. Jedną z przyczyn
zmniejszenia się tych ciągów jest skracanie się okresu zimowego oraz zwiększanie
się ich długości. Szczególnie długie ciągi dni odwilżowych wystąpiły w Krakowie
w latach: 1982/83 (69 dni), 1987/88 (46 dni), 1993/94 (47 dni) i 1994/95 (51 dni).
Wnioski
W wyniku przeprowadzonej analizy termiki zim w Krakowie, Zakopanem
i na Kasprowym Wierchu należy stwierdzić, że jest to niezwykle zróżnicowana pora
roku. Odchylenia od średnich wieloletnich wartości takich charakterystyk jak: daty
początku i końca, długość, ciągłość i średnie temperatury są w zimie największe
ze wszystkich sezonów. Miesiące zimowe odznaczają się nawet trzykrotnie większą
zmiennością termiczną niż miesiące letnie.
Zarysowujące się różnice w charakterze wrażliwości klimatu między niższymi partiami gór, a piętrem wysokogórskim, reprezentowanych przez Zakopane i
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Kasprowy Wierch, należy interpretować nie tylko przez wysokość n.p.m, formy
terenu czy ich ekspozycję, ale również przez wpływy antropogeniczne. Określenie
jednak tego wpływu w mieście położonym w górach jest zdaniem J. Trepińskiej
(1995) znacznie trudniejsze niż w przypadku terenu zurbanizowanego o słabo
zróżnicowanej rzeźbie.
Prawdopodobnie po niezwykle łagodnych zimach, jakie wystąpiły w latach
1988-1994, z początkiem zimy 1995/96, która okazała się długa i stosunkowo mroźna, zakończyła się tendencja do występowania wyjątkowo łagodnych i krótkich zim,
a rozpoczął się okres bardziej „typowych” zim dla naszej szerokości geograficznej.
Niemniej jednak spodziewać się należy nagłych, bardzo niekorzystnych wahań
warunków termicznych podczas jednego sezonu zimowego. W takich przypadkach
podczas kilku dni średnia dobowa temperatura powietrza może zmienić się nawet
o ponad 10°C.
Zarysowujące się zmiany w charakterze termicznym zim sugerują konieczność
opracowywania strategii gospodarczej w wielu dziedzinach życia (gospodarka komunalna, ciepłownictwo, budownictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, komunikacja,
turystyka) i uwzględnienia ich w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym i regionalnym. Po serii bardzo łagodnych zim oraz obserwowanym i szeroko
komentowanym globalnym ociepleniu nie można zapomnieć, że pojawienie się
mroźnej zimy jest bardzo prawdopodobne.
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Variability of thermal conditions of winters
in southern Poland And its influence
on the NATURAL environment
Summary
The paper aims at defining thermal variability of winters in southern Poland.
The analysed data include mean daily and daily maximum values of air temperature. The data come from four stations: Cracow (The Historical Station) for the
years 1792/73-1999/00 and Kasprowy Wierch, Zakopane, and Cracow (The Botanical Garden) for the period 1961/62-1990/91. The stations are located at the
same longitude of 20°E, in different landforms and vertical climate zones of the
Carpathian Mountains. The results obtained so far by different authors prove that
changes in the values of meteorological elements in higher parts of mid-latitude
mountains were relatively small; the climate of those areas is characterized by low
susceptibility. However, in the ridge parts of the Tatra Mountains great variability
of thermal conditions can be expected, which may result e.g. in the occurrence
of disadvantageous conditions such as partial melting of snow cover, frequent
avalanches, higher frequency of soil congealing and thawing processes, and
the presence of plants which enhance the weathering process.
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