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Wprowadzenie
Niniejsza monografia, opracowana przez zespół autorów, została poświęcona
przekształceniom wybranych komponentów środowiska geograficznego w otoczeniu zbiornika wodnego w Dobczycach na Rabie (ryc. 1).
Przedstawiając główne tezy opracowania związanego z tematyką projektu
badawczego Komitetu Badań Naukowych nr P04G 01513 pt.: Zmiany topoklimatyczne
i geoekologiczne na Pogórzu Wielickim w otoczeniu zbiornika wodnego, możemy zasygnalizować jedynie te zmiany stosunków hydrologicznych, glebowych i fitosocjologicznych, które aktualnie świadczą o przemianach w funkcjonowaniu środowiska,
i mogą wpływać na charakter stosunków topoklimatycznych teraz i w przyszłości,
bądź mogą tłumaczyć rolę klimatu w prognozowaniu możliwości rozwoju ekosystemów. W temacie badań zespołowych specjalnie wypunktowano przekształcenia
ekoklimatu grądu pogórskiego Tilio-Carpinetum, którego płat znajduje się obecnie na
fragmencie zbocza doliny Raby, ponad zbiornikiem wodnym. Badania porównawcze
topoklimatu na stanowiskach pomiarowych w dolinie Raby w latach 1971-1996/97
mają specjalne znaczenie, ze względu na wyjątkowo korzystne prognozy dla rozwoju gatunków drzew liściastych w piętrze Pogórza w warunkach współczesnego
ocieplenia klimatu.
Wybrane metody i wyniki badań
Na podstawie różnorodnych materiałów z lat 1971-1997 oceniono przemiany
komponentów środowiska geograficznego (ryc. 2).
Badania hydrologiczne skoncentrowano na wahaniach poziomu zwierciadła
wody zbiornika dobczyckiego w czasie wysokich wezbrań. Wykazano przejście
od naturalnego reżimu hydrologicznego (typowego dla tej części Beskidów) tj. z
kulminacjami: wiosenną, roztopową i mniejszą – letnią z opadami rozlewnymi. W
krótkim czasie powstał nowy układ dynamiczny sieci wodnej. Nastąpiły zmiany
w sezonowości przepływów. Pierwszy okres (obecnie od listopada do kwietnia/
maja) charakteryzuje wypełnianie zbiornika wodami z zimowych opadów i wiosennych roztopów, drugi – kwiecień/maj – odznacza się najwyższymi stanami
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Ryc. 1. Otoczenie Gaika Brzezowej przed (a) i po (b) wybudowaniu Zbiornika Dobczyckiego
– lokalizacja stacji wg J. Majerczak (1995), P. Jezioro (2000)
Fig 1.
Vicinity of Gaik Brzezowa before (a) and after (b) the construction of Dobczyce Reservoir
– localization of measurement sites by J. Majerczak (1995), P. Jezioro (2000)

wód w zbiorniku. Drugorzędne wezbranie w lipcu wyprzedza, a nawet łączy się z
okresem trwania wysokich stanów wód jesienią.
Badania gleb i zbiorowisk wodnych zostały oparte na dwukrotnym kartowaniu
przed i po zbudowaniu zbiornika. Lokalne zróżnicowanie gleb i roślinności było
rozpatrywane na tle ich prawidłowości w skali regionalnej. Nowy układ stosunków
wodnych na badanym terenie wpłynął na stabilizację i podwyższenie poziomu wód
gruntowych z 240 do 272 m n.p.m. Stwierdzono też, że można spodziewać się
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Ryc. 2. Piecioletnie średnie konsekutywne średniej rocznej temperatury powietrza
(w oC) na stacjach: Zbocze, Las w okresie 1971-1996, Terasa (1971-1984)
i Kopiec (1983-1996): w okresie: a) roku, oraz w porach roku: b) zima, c) lato
Fig. 1. The 5-year moving averages of mean values of air temperature (in oC)
at the sites: Zbocze, Las in the period 1971-1996, Terasa (1971-1984)
and Kopiec 1983-1996; a) mean annual, b) winter, c) summer
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występowania procesów odgórnego oglejenia (typowego dla Luvisoli), zaś na całym
badanym terenie – zjawisk ekstremalnych w relacjach pomiędzy subsystemami
wody i gleby, jak ruchy masowe oraz abrazja brzegów.
Zmiany w szacie roślinnej w otoczeniu zbiornika dobczyckiego w ostatnich
30 latach były związane z mechanicznym przekształcaniem krajobrazu, sposobem
zagospodarowania przestrzeni wokół zbiornika i sposobem prowadzenia gospodarki
wodnej. Po zalaniu obszarów w dolinie Raby zbiorowiska leśne znalazły się powyżej
zwierciadła wody; ich powierzchnia pozostała bez zmian. Największym przemianom
na badanym obszarze uległy zbiorowiska seminaturalne i antropogeniczne, których
wykształcenie zależy bezpośrednio od sposobu użytkowania ziemi.
W opracowaniach fitosocjologicznym i ekoklimatu grądu pogórskiego
Tilio-Carpinetum stwierdzono, że zmiany klimatu w latach 1971-1997 nie wpłynęły
w sposób znaczący na liczebność gatunków drzewiastych. Stwierdzony przyrost
średniej temperatury około 1°C i zmiany wilgotności powietrza nie wykraczały poza
granice tolerancji podstawowych gatunków drzew. Korzystnym czynnikiem były
także ciepłe zimy. Tworzyło to szeroko dyskutowane preferencje ze strony topoi mezoklimatu dla bytowania gatunków liściastych.
Badania klimatyczne przeprowadzono w różnych skalach przestrzennych
i czasowych. Jako kryteria przekształceń stosunków ekoklimatycznych grądu i otwartej przestrzeni zbocza uznano cechy dobowego i rocznego przebiegu temperatury
i wilgotności powietrza. Dla otwartej powierzchni stoku, dla lasu i funkcjonującej
w danym podokresie badań stacji podstawowej zlokalizowanej w określonych
warunkach rzeźby, ocenione zostały:
– średnie i ekstremalne charakterystyki temperatury i wilgotności powietrza,
przydatne do różnoskalowych opracowań klimatu, zależnie od formy użytkowania terenu,
– aspekty sezonowości w przebiegu elementów klimatu,
– trwałość i stabilność struktury topoklimatów w warunkach postępujących
zmian i zmienności klimatu,
– identyfikacja sygnału zachodzących zmian klimatycznych w skali szczegółowej
w latach 1971-1997.
Po wybudowaniu zbiornika wodnego nastąpiło zmniejszenie różnicy średniej
temperatury powietrza w obrębie doliny – wskutek wyeliminowania zastoiska
chłodu w jej dnie i zmiana lokalnej cyrkulacji powietrza w dolinie.
Nowy układ warunków termicznych zaznaczył się:
– w postaci zmiany sekwencji topoklimatów od najcieplejszych do najchłodniejszych,
– osłabieniem różnic charakterystyk temperatury powietrza w układzie przestrzennym.
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Przedstawione wyżej zjawiska podlegały w wieloleciu także wpływom cyrkulacji atmosferycznej i dopływu promieniowania słonecznego. Dla rozpatrywanych
charakterystyk termicznych i niektórych wilgotnościowych powietrza w latach
1971-1997 dominowała tendencja wzrostowa ich wartości (ryc. 3).
Pewnym uproszczeniem w interpretacji przyczyn wieloletnich tendencji
zmian elementów topo- i mezoklimatów w dolinie Raby okazał się mało zmienny
przebieg warunków solarnych w latach 1971-1997 oraz wyraźna zmiana warunków cyrkulacyjnych według typów sytuacji synoptycznych – zgodnie z typologią T.

Ryc. 3. Pięcioletnie średnie konsekutywne średniej temperatury maksymalnej
(a) oraz średniej temperatury minimalnej (b) powietrza (w oC) na stacjach: Zbocze,
Las w okresie 1971-1996, Terasa (1971-1984) i Kopiec (1983-1996)
Fig. 3. The 5-year moving averages of mean values of maximum air temperature
(a) and mean values of minimum air temperature (b) in oC, at the sites: Zbocze,
Las in the period 1971-1996, Terasa (1971-1984) and Kopiec 1983-1996
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Niedźwiedzia (2000). Mając na względzie różnoskalowe oddziaływanie czynników
klimatotwórczych na pole temperatury i wilgotności powietrza przed i po wybudowaniu zbiornika wodnego, poddano ich ciągi pomiarowe analizie zmian i tendencji.
Wyniki te porównano z podobnymi obliczeniami dla stacji historycznej w Krakowie
i w Szymbarku położonej we wschodniej części Pogórza Karpat (ryc. 4).
Wykazano, że nakładanie się wpływów cyrkulacji powietrza w Europie
Środkowej i wpływów lokalnych zmian w użytkowaniu ziemi w Gaiku-Brzezowej,
przyczyniło się do występowania w sąsiedztwie zbiornika wyjątkowo wysokich
wskaźników zmian w przebiegu wieloletnim temperatury powietrza, przewyższających wielkością zmiany w terenie zurbanizowanym (Kraków) i w seminaturalnym
obszarze Pogórza Ciężkowickiego.
Refleksja końcowa
Badania w Gaiku-Brzezowej przemawiają za dalszym monitorowaniem przekształceń zachodzących w środowisku geograficznym. Środowisko to wprawdzie
wykazuje obecnie cechy stabilności, lecz wobec rosnącej od końca lat 80. XX w.
zwiększonej zmienności opadów i temperatury powietrza, można się liczyć z
zaburzeniami w przebiegu procesów wymiany energii i obiegu materii, które są
trudno przewidywalne, zaś ich rozeznanie jest konieczne do sterowania strukturą
przestrzenną krajobrazu.

Ryc. 4. Wieloletni przebieg średniej rocznej temperatury powietrza oraz 11-letniej
średniej konsekutywnej (w oC) w Krakowie. Linia prosta – trend liniowy
Fig. 4. Many years’ course of annual mean air temperature and 11-year moving averages
(in oC) in Cracow. Straight line – trend line.
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ON THE LOCAL TRANSFORMATIONS
OF THE GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT IN THE SURROUNDINGS
OF THE DOBCZYCE WATER RESERVOIR
Summary
The present paper describes results of a study on the water, soil, and phytosociological conditions that testify to transformations in the functioning of
semi-natural environment and may influence the character of contemporary and
future topoclimate. Special attention has been paid to the impact of changes in
the Tilio-Carpinetum community on ecoclimate in the period of 1971-1996. Multidisciplinary investigations have shown: changes in the natural hydrologic regime
and in seasonal pattern of river discharge, a stabilisation and increase in ground
water level, changes, mostly of mechanical character, referring to semi-natural
and anthropogenic plant communities, after building of the water reservoir, forest
communities were left above the water level and, as in the case of the Tilio-Carpinetum stand, their crowns became even closer.
Climatic investigations were carried out at different times and spatial scales. The features of day-time and night-time, as well as the annual course of air
temperature and humidity were adopted as criteria of transformation under the
ecoclimatic conditions of oak-hornbeam forest and open space of the valley slope.
The following issues were evaluated under defined geomorphological conditions:
mean and extreme values of air temperature and humidity as being sensitive
to the pattern of land utilisation, aspects of seasonality in values of climatic phenomena, permanence and stability of topoclimatic structure under conditions
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of developing changes and changeability of climate, identifying signals of climatic
changes related to local scale over 1971-1997.
In the period mentioned above a rising tendency was dominating in the multi-annual course of the investigated climatic (atmospheric) circulation. Namely,
there were recognized overlapping effects of regional and local (land use) impact
in the surroundings of the water reservoir. They brought about high indices of
changes in the inter–annual course of air temperature, exceeding corresponding
values in the urban and semi-natural areas.
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