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Wprowadzenie
Badania topoklimatyczne mają za zadanie poznanie roli czynników lokalnych
w kształtowaniu klimatu. Koncentrują się one na określeniu wpływu podłoża
atmosfery na procesy i zjawiska fizyczne w przyziemnej warstwie powietrza (Paszyński i in. 1999). Zróżnicowanie pola elementów klimatu na małym obszarze jest
zależne od oddziaływania powierzchni czynnej. Topoklimat może być opisywany za
pomocą gradientów pionowych (na przykład – temperatury i wilgotności powietrza,
prędkości wiatru). Można też rozpatrywać rozkład przestrzenny topoklimatów
i badać zintegrowany ich system, który utożsamiany bywa z klimatem danego
regionu (Quitt 1992).
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka przekształceń zachodzących w układzie przestrzennym stosunków termicznych i wilgotnościowych
powietrza w dolinie Raby, jakie pojawiły się na poziomie lokalnym od roku 1988 po
wybudowaniu i uruchomieniu Dobczyckiego Zbiornika wodnego. Przy analizowaniu struktury przestrzennej topoklimatów uwzględniony został przebieg dobowy,
roczny i wieloletni temperatury i niedosytu wilgotności powietrza w dolinie pogórskiej w obrębie zbiornika chłodu (Terasa 259 m n.p.m.) i ciepłej strefy na stoku
(Zbocze, 283 m n.p.m.) w latach 1971-1987 oraz na spłaszczeniu grzbietowym
(Kopiec 302 m n.p.m.) i fragmencie stoku doliny (Zbocze 283 m n.p.m.) w latach
1988-1996. Najbardziej wartościowy materiał do oceny zmian w wieloletnim
przebiegu temperatury i niedosytu stanowi porównanie średnich sezonowych
charakterystyk tych elementów klimatu na stacjach Zbocze (283 m n.p.m.) i Las
(285 m n.p.m.), które nie podlegały zmianom położenia. Do zerwania jednorodności serii pomiarowej na tych stacjach przyczyniły się efekty gospodarki człowieka
(zmieniający się model użytkowania ziemi wskutek wprowadzenia do krajobrazu
dużej masy wody). Parametry zbiornika wodnego są następujące: średni poziom
piętrzenia 269,9 m n.p.m., średnia powierzchnia zalewu 970 ha, średnia pojemność 99,5 mln m3. Głębokość zbiornika wynosi około 29 m przy maksymalnym
piętrzeniu 272,4 m n.p.m.
Metoda badań; narzędzia identyfikacji zmian topoklimatu
W obszarach górskich o urozmaiconej rzeźbie występują na ogół duże różnice
między typami topoklimatów. Są one wypadkową kompleksowego wpływu czyn615

ników środowiskowych: geomorfologicznych, hydrologicznych, biocenotycznych
i antropogenicznych (Quitt 1992). W górach przewodnią rolę w kształtowaniu
różnic pomiędzy strukturą topoklimatów przypisuje się wysokości n.p.m. i podstawowym typom rzeźby (wyróżnianym na podstawie wysokości względnej). Tak
uwarunkowany zespół topoklimatów uważa się za quasi-naturalny. Istotną rolę
odgrywają także właściwości powierzchni czynnej związane ze zbiorowiskami roślinnymi, mikroformami i powierzchniami wodnymi. Skutki presji człowieka na topoklimat trudno jest oddzielić od następstw przekształceń wywołanych czynnikami
naturalnymi (Obrębska-Starkel 1995). Dotyczy to zwłaszcza Pogórza Karpackiego,
gdzie gospodarka człowieka od kilku wieków ukształtowała krajobraz o cechach
stabilności (Drużkowski 1998). Seria pomiarów termohigrograficznych z lat
1971-1996 pozwala pokusić się jednakże o określenie współczesnego kierunku
przekształceń struktury termicznej i wilgotności powietrza, reprezentujących
ekoklimat lasu i zbocza doliny w fazie przed i po powstaniu zbiornika wodnego.
Regionalne i lokalne czynniki klimatotwórcze
Na układ lokalny stosunków klimatycznych, ukształtowany przez wyżej
wymienione czynniki środowiska, nakładają się skutki oddziaływania czynników
solarnych i cyrkulacyjnych atmosfery o zasięgu mezoskalowym, regionalnym.
Według Z. Oleckiego (2000), w latach 1971-1996 brak było jednoznacznych
tendencji w przebiegu wieloletnim komponentów bilansu radiacyjnego. Okres
ten charakteryzowały także mało korzystne warunki usłonecznienia wyróżniające
się skrajną sumą roczną (1222,2 godz.) w 1980 r. Zostało to potwierdzone przez
serię krakowską z lat 1881-1997, w której w roku 1980 nastąpił spadek poniżej
24% usłonecznienia możliwego. Dopływ promieniowania całkowitego wiosną wyróżniała przewaga 35% w stosunku do jesieni i przyczyniała się do kształtowania
różnic temperatury powietrza między przejściowymi porami roku.
Badany okres odznaczał się ponadto występowaniem dwóch fluktuacji
termicznych: chłodnej (1971-1987) i ciepłej (1988-1996). Jesienią, po przejściu
od jednej do drugiej z nich, stwierdzono niewielki wzrost liczby dni skrajnych
tj. pogodnych o 6,6%, pochmurnych o 13%, a wiosną – wzrost o 4,5% liczby dni
pochmurnych. Na tle tych ogólnych prawidłowości uwarunkowanych dopływem
energii słonecznej, wpływ zbiornika wodnego przyczyniał się do zmian o charakterze lokalnym.
Cyrkulację atmosferyczną w latach 1971-1996 charakteryzowała dominacja
układów antycyklonalnych (51,9%) nad cyklonalnymi (46,0%), udokumentowana od roku 1988 zimą w okresie ciepłej fluktuacji niemal dwukrotnie częstszym
(62,5%) pojawianiem się sytuacji wyżowych w stosunku do niżowych (36,5%).
Najmniejsze zmiany w częstości pojawiania się układów barycznych w okresie
fluktuacji ciepłej w stosunku do wielolecia 1971-1996 wystąpiły latem (około 3%)
i jesienią (około 1%), co ułatwiło rozpoznanie następstw oddziaływania rzeźby
i zbiornika wodnego na kształtowanie pola temperatury powietrza (ObrębskaStarkel 2001).
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Cechy tego zjawiska można prześledzić na podstawie przebiegu temperatury
powietrza na otwartej przestrzeni (Zbocze) i we wnętrzu grądu (Las) również
latem i jesienią (tab.1). Skonstruowanie i rozpoczęcie funkcjonowania zbiornika
dobczyckiego zbiegło się z początkiem fluktuacji ciepłej i ze zmianą „punktu odniesienia” danych pomiarowych w Lesie i na Zboczu względem stacji bazowych.
W podokresie 1971-1984 punktem takim była stacja Terasa, zaś w podokresie
1988-1996 Kopiec. W drugim z podokresów nastąpiła wyraźna obniżka różnic
temperatury powietrza dla pary stacji Zbocze–Kopiec właśnie latem i jesienią,
widoczna zwłaszcza w średnich temperaturach minimalnych. Obniżka ta dotyczyła
również temperatury na stacjach Zbocze–Las. Najbardziej charakterystyczny obraz
zróżnicowania wilgotności powietrza w dolinie Raby uzyskano na podstawie niedosytu wilgotności tj. średnich wartości dla roku i sezonów (tab. 2). Jak należało
oczekiwać, ten parametr zawartości wilgoci w powietrzu wykazywał także największe zróżnicowanie przestrzenne latem i jesienią. Podobnie jak i temperatura
– reagował on na zmiany faz ulistnienia – w miesiącach przejściowych: kwietniu
i październiku, co podkreślało jego przydatność dla charakterystyki zmienności
sezonowej. Przyczyną tej zmienności było przesunięcie położenia głównej powierzchni czynnej w grądzie wiosną i jesienią, zaś w poszczególnych podokresach
rozpatrywanej serii pomiarowej – również inny stopień przewietrzania terenu,
spowodowany rosnącym znaczeniem w latach 1988-1996 czynników adwekcyjnych.
Badania tendencji zmian stosunków topoklimatycznych na Pogórzu Karpackim
koło Dobczyc wymagały oparcia się na bardziej wrażliwych wskaźnikach dobowego, rocznego i wieloletniego przebiegu temperatury i wilgotności powietrza.
Była to niejako kontynuacja wcześniejszych studiów dotyczących zróżnicowania
klimatycznego w różnej skali w terenie o urozmaiconej rzeźbie (Hess i in. 1975).
Uznano, że specjalną uwagę w tym konkretnie terenie należy poświęcić średniej
Tab. 1. Różnice wybranych średnich charakterystyk temperatury powietrza (0C)
w dniach pogodnych na stanowiskach Zbocze i Terasa (A) oraz Zbocze i Kopiec (B)
w podokresach o zróżnicowanym użytkowaniu ziemi w Gaiku-Brzezowej
Tab. 1. Differences of chosen mean characteristics of air temperature (in 0C)
in clear days for the sites Zbocze and Terasa (A) and Zbocze–Kopiec (B)
in subperiods with variegated land use forms at Gaik-Brzezowa
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Tab. 2. Różnice średnich ekstremalnych wartości niedosytu wilgotności powietrza (hPa)
między stanowiskami pomiarowymi Zbocze i Las w latach:
a) 1971-1984, b) 1988-1996, c) 1971-1996 w Gaiku-Brzezowej
Tab. 2. Differences of chosen mean characteristics of air saturation deficit (hPa)
for the sites Zbocze-Las at Gaik-Brzezowa in the years 1971-1984, 1988-1996, 19711996

temperaturze i niedosytowi wilgotności powietrza w lecie i jesienią. W tych porach
roku pojawiały się największe różnice wartości tych elementów w układzie przestrzennym. Jednak przyczyny ich występowania miały różne podłoże. W dolinie
Raby przed powstaniem zbiornika największe różnice między Zboczem a Terasą były
świadectwem częstszego tworzenia się stratyfikacji inwersyjnej we wklęsłej formie
terenowej. W tych porach roku także serie obserwacji temperatury w Lesie w porównaniu ze Zboczem wykazywały najniższe odchylenie standardowe od średnich
z wielolecia i świadczyły o stabilności topoklimatu wnętrza lasu, kształtowanej
pod wpływem okapu koron drzew. Za najbardziej przydatne wskaźniki zmian
zachodzących w strukturze topoklimatów w dolinie Raby, można uznać średnie
temperatury ekstremalne dla poszczególnych pór roku, w nieco mniejszym stopniu
średnią temperaturę roku i średnie pór roku, a także wartości skrajnych decyli,
kwartyli (Obrębska-Starklowa 1995). Średnie maksima temperatury powietrza
w poszczególnych porach roku były na Terasie – w stosunku do Zbocza – najwyższe
(ryc. 1). Po roku 1988 różnica Zbocze–Kopiec w świetle średnich konsekutywnych
temperatury stała się bardzo mała i wyrównana w ciągu kilku lat. Podobnie kształtowały się przebiegi wieloletnie średniego niedosytu wilgotności powietrza dla
pór roku (ryc. 2). Najbliższe sąsiedztwo zbiornika reprezentowała bazowa stacja
Kopiec oraz stanowiska Zbocze i Las. Należy zatem podkreślić, że inne były relacje
stosunków termicznych i wilgotnościowych powietrza na tych dwóch stanowiskach
względem stosunków na stacji bazowej na otwartej przestrzeni, reprezentującej w
każdym z podokresów odmienne warunki geomorfologiczne.
Rozszerzając analizę przebiegu wieloletniego średnich rocznych i sezonowych
charakterystyk temperatury powietrza, można było zidentyfikować w okresie fluktuacji ciepłej lub chłodnej występowanie poszczególnych lat i pór roku o większej
lub mniejszej zmienności temperatury lub wilgotności powietrza (Obrębska-Starkel
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Ryc. 1. Średnia maksymalna temperatura powietrza (w oC) i pięcioletnie średnie
konsekutywne (t) na stacjach: Zbocze, Las w okresie (1971-1996), Terasa (1971-1984)
i Kopiec (1983-1996) w okresie: a) roku, b) lato, c) jesień
Fig. 1. Mean values of maximum air temperature (in oC) and the 5-year moving averages
(t) at the sites: Zbocze, Las in the period (1971-1996), Terasa (1971-1984)
and Kopiec (1983-1996); a) mean annual, b) summer, c) autumn

2000). Zmienność ta została ukształtowana zależnie od dopływu promieniowania
słonecznego, częstości występowania poszczególnych typów sytuacji synoptycznych oraz od natężenia presji antropogenicznej (np. nasilenia prac związanych z
przekształcaniem form użytkowania ziemi w czasie budowy zbiornika wodnego).
Poczynając od 1988 r. do lat o wyjątkowo intensywnej zmienności temperatury
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Ryc. 2. Średnie wartości maksimum niedosytu wilgotności powietrza (hPa)
i pięcioletnie średnie konsekutywne (t) na stacjach: Zbocze, Las w okresie (1971-1996),
Terasa (1971-1984) i Kopiec (1983-1996) w okresie a) roku, b) lato, c) jesień
Fig. 2. Mean values of maximum air saturation deficit (in hPa) and the 5-year moving
averages (t) at the stations: Zbocze, Las in the period 1971-1996, Terasa (1971-1984)
and Kopiec (1983-1996); a) mean annual, b) summer, c) autumn
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powietrza należały w czasie fluktuacji ciepłej: rok 1989, 1994, 1996. Wpływy
czynników zewnętrznych na klimat w danym roku rzadko mogły być rozpoznane
także we wszystkich jego sezonach w postaci wysokich lub niskich maksimów i
minimów wartości temperatury. Tak na przykład w okresie ocieplenia 1989-1994
znaczące zmiany wartości maksimów temperatury pojawiły się jedynie w 1994 r.,
a w wartościach minimów – w 1989 r. (Janusz 2000). Najczęściej o wartościach
ekstremalnych średniej rocznej temperatury i średniej temperatury pór roku decydowały efekty współdziałania wpływów cyrkulacji atmosfery, stopnia zaawansowania
rozwoju roślin (np. stanu ulistnienia) i form rzeźby.
Charakteryzując strukturę topoklimatów, zwraca się najczęściej uwagę
na przeciętne i ekstremalne różnice wartości średniej temperatury i wilgotności powietrza. Jednakże biorąc pod uwagę zmienność stosunków pogodowych w poszczególnych latach, warto pokusić się o ocenę występowania w typach topoklimatów
okresów termicznych, których trwanie może odzwierciedlać oddziaływanie sposobu
użytkowania ziemi (Janusz 2000). Tak na przykład, cechy ekoklimatu grądu w Gaiku-Brzezowej można było uzupełnić o skrajne różnice dotyczące trwania okresu
bezprzymrozkowego (tmin > 0oC) w okresie fluktuacji ciepłej, poczynając od 1988
r. Mianowicie, w owym czasie utrzymywały się na wszystkich trzech stanowiskach
pomiarowych różnice w datach początku i końca występowania przymrozków
rzędu 1-3 dni. Tymczasem w latach 1995 i 1996 okres bezprzymrozkowy w grądzie
okazał się odpowiednio dłuższy aż o 31 i o 27 dni (!), na co wpłynęło początkowo
wolniejsze tempo ochładzania, przy utrzymującym się dłużej ulistnieniu koron
i łagodzący stosunki termiczne wpływ zbiornika wodnego, jesienią.
Charakterystyczne dla wnętrza grądu jest również łagodzenie wzrostów temperatury powietrza z dnia na dzień w pełni sezonu wegetacyjnego, co spowodowało
skrócenie lata termicznego w tym płacie lasu o 10 dni względem stacji Zbocze
i Kopiec. W tym przypadku jednak opisane różnice między Lasem a Zboczem
są następstwem korzystniejszego bilansu promieniowania i ciepła w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika wodnego.
Podsumowanie
Śledząc zmiany w modelu użytkowania ziemi, można uporządkować w następującej kolejności czynniki środowiska, zależnie od ich roli w kształtowaniu
klimatu lokalnego: rzeźba–ekspozycja–stosunki glebowe–skład zbiorowisk leśnych
i ich rozwarstwienie (struktura pionowa).
W przypadku badanego terenu czynnikiem zewnętrznym względem ekosystemu, reprezentującym antropopresję, było zwiększenie powierzchni i masy wody
w związku z budową zbiornika wodnego. Natomiast układ czynników, powodujących przekształcenia klimatu w skali regionalnej, takich jak cyrkulacja atmosferyczna i warunki solarne oraz sezonowa zmiana ulistnienia, przejawiał się wzajemnym
nakładaniem się na siebie wpływów regionalnych i lokalnych kształtujących klimat
w rozpatrywanym terenie. W badanym okresie prowadziło to do nasilania procesu
ocieplania i jego efektów.
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TOPOCLIMATE STRUCTURE OF THE RABA VALLEY
AT GAIK-BRZEZOWA – EXAMPLES OF TRANSFORMATIONS
Summary
The present paper aims at the description of the spatial pattern of thermal
and humidity conditions in the Raba valley (The Carpathian Foothills) at the end
of 20th century. The seasonality of changes in air temperature and humidity for
particular topoclimates was examined and described from the point of view of an
impact of relief and slope exposure, soil conditions and plant cover. The stability
of topoclimate structure was recognized on the basis of 5-year mean moving averages of air temperature and air saturation deficit for climatic seasons and the year.
It is characteristic of the Carpathian Foothills area where anthropopressure has
been intensive since the 18th and 19th centuries that at present there appears a kind
of dynamic balance in the local scale is to be observed. Topoclimate changes depend in particular on the impact of mesoscale, regional pattern of air circulation.
The observed contemporary transformations of thermal and humidity conditions
after the construction of the water reservoir (in 1988) do not exceed toleration
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limits for the life of basic broad-leaved trees in the association of Tilio-Carpinetum.
The last two decades distinguish themselves by a stronger changeability of mean
temperature extremes and a transformation of the standard thermal periods.
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