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OKRESY TERMICZNE W GRĄDZIE TILIO-CARPINETUM
W GAIKU-BRZEZOWEJ W LATACH 1971-1996
Wstęp
Czas trwania termicznych pór roku oraz daty ich początku i końca dobrze
charakteryzują zmienność warunków termicznych w ujęciu czasowym (na danym
terenie), jak również w ujęciu przestrzennym (analiza porównawcza dla różnych
obszarów). Celem niniejszego opracowania jest analiza kształtowania się termicznych pór roku w zbiorowisku leśnym Tilio-Carpinetum w porównaniu z przestrzenią
otwartą. Przeprowadzona analiza obejmuje takie zagadnienia jak:
- kształtowanie się termicznych pór roku na wyróżnionych stanowiskach w
okresie 1971-1996;
- zmienność warunków klimatycznych pod wpływem antropopresji – poprzez
porównanie stosunków termicznych w okresie przed i po powstaniu Zbiornika
Dobczyckiego;
- zmienność pór roku w czasie na podstawie porównania kolejnych okresów
5-letnich.
Badania dotyczące okresów termicznych podejmowane były w opracowaniach
klimatycznych stosunkowo często. Różni badacze stosowali odmienne kryteria
wydzielania termicznych pór roku. R. Merecki (1915) wydzielił sześć pór roku
(zimę, przedwiośnie, wiosnę właściwą, lato, jesień właściwą i szarugę jesienną) na
podstawie przeciętnej daty wystąpienia odpowiedniej wartości progowej średniej
dobowej temperatury powietrza. Przyjęte wartości progowe to: 0, 5 i 15oC. Podobne
kryteria stosowali: E. Romer (1949), A. Kosiba (1958), R. Szymczak (1980), oraz
J. Paszyński i T. Niedźwiedź (1991). Natomiast W. Wiszniewski (1960) wprowadził dwie dodatkowe pory roku: przedlecie i polecie, wyróżniane przy pomocy
progu temperatury 10oC. Podział ten wykorzystywali m.in.: M. Makowiec (1983),
G. Rozkosz (1986), T. Niedźwiedź, D. Limanówka (1992). Analiza okresów termicznych ma na celu wnikliwą charakterystykę termiki danego obszaru. Dlatego
też, M. Hess (1965) badając stosunki termiczne w górach, zastosował podział na
dziesięć pór roku, wykorzystując dodatkowe dwa progi temperatury: -5 i -10oC.
Prezentowane w wymienionych powyżej opracowaniach daty początku i końca
termicznych pór roku, wyznaczane na podstawie przejścia średniej temperatury
przez odpowiednie wartości progowe, określane są przy pomocy średniej dobowej
lub przy użyciu średnich miesięcznych, które to kryterium zastosował R. Gumiński
(1948). Zmiany czasu trwania termicznych pór roku przy wykorzystaniu różnych
kryteriów przedstawili m. in. M. Nowosad i E. Filipiuk (1998).
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Materiały źródłowe i metoda ich opracowania
W opracowaniu wykorzystano średnie dobowe wartości temperatury powietrza w okresie 1971-1996, obliczone na podstawie wartości godzinnych, w
punktach pomiarowych Las, Zbocze, Terasa i Kopiec. Obecnie stanowiska te (z
wyjątkiem Terasy) znajdują się w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego na terenie Gaika-Brzezowej i na nich realizowane są badania stacji naukowej Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Okresy termiczne wydzielono, wykorzystując przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez wartości progowe: 0,5oC i 15oC. Wyróżniono zatem sześć
pór roku: przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, przedzimie i zimę. W celu wyeliminowania kilkakrotnego przechodzenia temperatury przez dany próg, zastosowano
dla szeregu danych (wartości średnich dobowych temperatury powietrza) średnią
ruchomą: 21-elementową dla okresu 1971-1996, 27-elementową dla okresów
1971-1984 i 1988-1996, oraz 35-elementową dla okresów 5-letnich.
Położenie stacji badawczych
W analizie wykorzystano dane pochodzące z punktów pomiarowych: Las,
Zbocze, Terasa i Kopiec. Terasa (259 m. n.p.m.) to pierwszy punkt pomiarowy, założony w roku 1964 na terasie nadzalewowej w dolinie Raby. W związku z budową
zapory wodnej i w konsekwencji zalania dna doliny, w 1983 r. stację bazową z terasy
przeniesiono na spłaszczenie niskiego garbu pogórskiego, gdzie założono punkt
Kopiec (302 m n. p. m.) (Obrębska-Starklowa i in. 1996). Stanowisko Kopiec leży
o 32 m wyżej od średniego stanu spiętrzenia wód jeziora. Zatem stacja bazowa,
którą pierwotnie była Terasa, a po powstaniu zbiornika wodnego – Kopiec, posiada
niejednorodną serię danych. Terasę oraz Kopiec reprezentują odmienne warunki
mikroklimatyczne, wynikające z lokalizacji tych punktów w różnych warunkach
rzeźby oraz na innej wysokości bezwzględnej. Niemniej jednak stacja bazowa
Terasa/Kopiec stanowi główny punkt odniesienia w badaniach ekoklimatu grądu.
Stanowisko Las założone zostało w 1967 roku na spłaszczeniu grzbietowym
na wysokości 285 m n. p. m. Reprezentuje ono stosunki klimatyczne grądu wysokiego Tilio-Carpinetum w odmianie małopolskiej (grab, lipa, dąb szypułkowy,
buk, jodła). Stanowisko Zbocze znajduje się na zboczu doliny Raby o ekspozycji
północno-wschodniej, na wysokości bezwzględnej 283 m n. p. m., czyli prawie
takiej samej jak Las.
Wyniki
Czas trwania termicznych pór roku w grądzie (reprezentowanym przez stanowisko Las) jak i na otwartej przestrzeni (stanowiska: Zbocze i Terasa/Kopiec)
w okresie 1971-1996 jest bardzo zbliżony (ryc. 1).
Najmniejsze różnice, zarówno w przypadku trwania termicznych pór roku, jak
i dat ich początku i końca, występują w chłodnych porach roku: przedzimia, zimy i
przedwiośnia, kiedy wynoszą od 1 do 2 dni. Natomiast największe różnice wystę634

Rys. 1. Okresy występowania i czas trwania poszczególnych pór roku w Gaiku-Brzezowej
w latach 1971-1996
Fig. 1. Appearance and duration of the particular thermal seasons at Gaik-Brzezowa
in the period 1971-1996

pują latem. Średnio najdłuższe lato występuje na Zboczu (96 dni) i w porównaniu
z pozostałymi stanowiskami zaczyna się tutaj najwcześniej a najpóźniej kończy.
W Lesie i na stacji bazowej lato trwa w porównaniu ze Zboczem odpowiednio
o 15 i 11 dni krócej. Istnienie najkrótszego lata w Lesie, można tłumaczyć tym,
że pod koronami drzew w fazie pełnego ulistnienia następuje łagodzenie wzrostów temperatury z dnia na dzień, a także wartości temperatur ekstremalnych, co
jest przyczyną opóźnienia początku tej pory roku oraz skrócenia czasu jej trwania. Trwanie lata w Lesie w porównaniu ze stacją Zbocze jest o 15 dni krótsze,
natomiast w odniesieniu do stanowiska podstawowego Terasa/Kopiec różnica ta
wynosi zaledwie 4 dni. To złagodzenie warunków termicznych na stacji bazowej
w stosunku do Zbocza związane jest z lepszym przewietrzaniem, wynikającym z
lokalizacji Kopca na spłaszczeniu wierzchowinowym. Stanowisko Las charakteryzuje ponadto najdłuższe trwanie wiosny tj. o 3 dni dłużej niż na Terasie/Kopcu
oraz o 9 dni w stosunku do Zbocza. Związane jest to również ze stanem ulistnienia koron drzew. Mianowicie wiosną, a zwłaszcza w kwietniu, czyli w miesiącu
poprzedzającym rozwój liści, środowisko leśne zyskuje stosunkowo więcej ciepła
ze względu na większą powierzchnię czynną (konary, pnie) i bezpośredni dopływ
energii słonecznej do podłoża, co rzutuje na stosunkowo najdłuższy czas trwania
wiosny w tym środowisku.
W większości pór roku, stacjami o większej zgodności początku i końca oraz
czasu trwania pór roku są Las i stacja podstawowa Terasa/Kopiec; największe różnice występują natomiast między Lasem i Zboczem, czyli stacjami położonymi na
tej samej wysokości n.p.m., w podobnych warunkach rzeźby, a różniących się właściwościami fizycznymi powierzchni czynnej. Długi czas trwania lata na Zboczu
można tłumaczyć położeniem tego stanowiska na stoku o ekspozycji północno
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-wschodniej, dzięki której nagrzewa się intensywnie zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, a także położeniem na zawietrznej stronie wzniesienia. W związku
z tym występują tutaj stosunkowo największe zmiany temperatury z dnia na dzień
oraz pojawiają się najwyższe temperatury maksymalne, co z kolei rzutuje na wysoką średnią dobową temperaturę, na podstawie której określa się czas trwania
termicznych pór roku.
Liczne wyniki badań nad wpływem obszarów wodnych na klimat, jak również
badania dotyczące wpływu Zbiornika Dobczyckiego na klimat lokalny (ObrębskaStarkel 1995; Obrębska-Starkel, Grzyborowska 1995) wskazują na ich łagodzący
wpływ. Analiza czasu trwania termicznych pór roku w latach 1971-1984 (przed
powstaniem zbiornika) oraz 1988-1996 (po powstaniu zbiornika) wykazała na
wszystkich badanych stanowiskach skrócenie czasu trwania zimy średnio o około
16dni oraz wydłużenie przedwiośnia o około 20 dni na korzyść okresu z istniejącym zbiornikiem wodnym. Czas trwania termicznego lata oraz wiosny w Lesie i na
Terasie/Kopcu w okresie po powstaniu zbiornika uległ wydłużeniu o około 8-10
dni. Wyjątek stanowi Zbocze, gdzie różnica trwania wiosny przed i po powstaniu
zbiornika wynosi 1 dzień, natomiast w przypadku lata czas trwania jest taki sam
(ryc. 2). Wyniki te potwierdzają zatem istnienie łagodzącego warunki termiczne
wpływu Zbiornika Dobczyckiego (widocznego zwłaszcza w przypadku zimy i
przedwiośnia), a także generalnie ocieplenie klimatu lokalnego, na co wskazywałoby wydłużenie czasu trwania termicznej wiosny oraz lata (na stanowiskach Las i
Terasa/Kopiec). Należy zauważyć jednak, że oprócz znaczącego wpływu zbiornika
wodnego na modyfikację warunków mezoklimatycznych tego obszaru, istotny
wpływ na kształtowanie temperatury mają ponadto współczesne zmiany cyrkulacyjne, a także zmiany globalne związane z nasilającym się efektem cieplarnianym
(Obrębska-Starklowa 2000).
Analiza zmienności temperatury powietrza w czasie, przeprowadzona na
podstawie trwania pór roku w kolejnych okresach 5-letnich nie wykazała wyraźnych tendencji. Na wszystkich stanowiskach charakter zmian okresów termicznych w kolejnych 5-leciach jest podobny. Okres 1971-75 cechuje w porównaniu
z pozostałymi stosunkowo krótki czas trwania zimy (31-32 dni, podczas gdy w
pozostałych wynosi od 46 do 63 dni) oraz najdłuższy czas trwania przedwiośnia
(47-49 dni, gdy w pozostałych wynosi 16-38 dni)oraz wiosny (84-92 dni, w pozostałych 60-79 dni). Najdłuższe lato natomiast cechuje okres 1981-85, w którym
wynosi ono od 16 do 48 dni więcej niż w pozostałych okresach (ryc. 3).
Wnioski
1. Czas trwania termicznych pór roku w zbiorowisku Tilio-Carpinetum uzależniony
był od stanu ulistnienia drzewostanu. Największe różnice w trwaniu okresów
termicznych występowały w przypadku lata, w fazie pełnego ulistnienia drzew
oraz wiosną, czyli w okresie przejściowym między stanem bezlistnym a ulistnionym koron. Czas trwania lata w grądzie był stosunkowo krótszy niż na otwartej
przestrzeni (o 4-15 dni); wiosny – dłuższy (o 3-9 dni). Natomiast przy braku
ulistnienia, warunki termiczne panujące w lesie podobne były do warunków
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Rys. 2. Okresy występowania i czas trwania poszczególnych pór roku w Gaiku-Brzezowej
w latach 1971-1984 i 1988-1996
Fig. 2. Appearance and duration of the particular thermal seasons at Gaik-Brzezowa
in the periods: 1971-1984 and 1988-1996
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Rys. 3. Okresy występowania i czas trwania poszczególnych pór roku w Gaiku-Brzezowej
w okresach 5-letnich
Fig. 3. Appearance and duration of the particular thermal seasons at Gaik-Brzezowa
in the 5-year periods
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na otwartej przestrzeni, co potwierdza zbliżony czas trwania przezimia, zimy
i przedwiośnia w tych środowiskach.
2. Powstanie Zbiornika Dobczyckiego spowodowało skrócenie czasu trwania
zimy i wydłużenie czasu trwania przedwiośnia, co wskazuje na złagodzenie
warunków mezoklimatycznych. Natomiast ocieplenie klimatu, czego obrazem
jest wydłużenie czasu trwania wiosny oraz lata, może być uwarunkowane oddziaływaniem zbiornika, jak również zmianami cyrkulacyjnymi powietrza oraz
ociepleniem globalnym.
3. Analiza trwania pór roku w kolejnych okresach 5-letnich nie wykazała istotnych
tendencji zarówno w środowisku leśnym jak i na otwartej przestrzeni.
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THERMAL SEASONS IN THE TILIO-CARPINETUM AT GAIK-BRZEZOWA
OVER THE PERIOD 1971-1996
Summary
The aim of the paper is an analysis of thermal seasons in a forest community
of Tilio-Carpinetum, as compared with open space. The source data include mean
daily air temperatures (1971-96) from measurement points at Las (283 m. a.s.l.),
Zbocze (285 m a.s.l.), as well as Terasa (259 m. a.s.l.), and Kopiec (302 m. a.s.l.)
(1983-1996). Thermal seasons in the Tilio-Carpinetum forest depend on tree foliage.
In comparison with open space, the forest environment is marked by longer spring
(it gains more heat before the foliage development) and shorter summer (the
extinction of radiance in tree-crowns). The construction of the water reservoir has
brought about some mildening of thermal conditions, especially in cold seasons
of the year. The observed warming of local climate can be associated with
the construction of the water reservoir, a change in atmospheric circulation
and global warming. The variability of thermal seasons analysed in the 5-year
periods does not show definite tendencies.
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