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Wstęp
Charakterystyczną cechą klimatu schyłku XX w. jest wyraźnie zwiększona
częstość występowania anomalii. Szczególnie silną zmiennością odznaczyły się
opady. W Karpatach, po okresie znacznego niedoboru opadów w pierwszej połowie
lat dziewięćdziesiątych, druga połowa obfitowała w wyjątkowe zdarzenia opadowe,
do których zalicza się deszcze we wrześniu 1996 i w lipcu 1997 (Grela 1999 et al.;
Niedźwiedź 1999). Tatry, a zwłaszcza ich północne stoki, są jednym z regionów
Karpat, gdzie koncentrują się najwyższe opady. Sumy roczne kształtują się w granicach 1600-1900 mm, w skrajnych przypadkach przekraczają nawet 2500 mm.
Najwyższe opady dobowe – ponad 200 mm – występują na północnych stokach
Tatr, w przedziale wysokości 1400-1600 m n.p.m. Suma 300 mm zanotowana w
dniu 30 czerwca 1973 roku na Hali Gąsienicowej (1520 m n.p.m.) stanowi do tej
pory rekordowy opad dobowy dla Karpat polskich i całego kraju.
W ostatnim 10-leciu XX w. na obszarze Tatr zdarzyły się przypadki opadów
o wyjątkowej intensywności, które spowodowały zaburzenia w środowisku naturalnym. Podstawę niniejszego opracowania stanowią dobowe sumy opadów
półrocza letniego ze stacji tatrzańskich i stacji położonych na Podhalu (ryc. 1). Z
posterunków opadowych posiadających pluwiografy wykorzystano zapisy przebiegu
dobowego sum. Wydzielono przypadki opadów o dużym natężeniu według typu
genetycznego opadu. W tym celu posłużono się kalendarzem sytuacji synoptycznych dla dorzecza górnej Wisły T. Niedźwiedzia (2001).
Charakterystyka wybranych opadów
Opady atmosferyczne są jednym z najważniejszych czynników decydujących
o rozwoju rzeźby gór. Morfogenetyczna rola wody płynącej przejawia się w różny
sposób i zależy od struktury opadów, a więc od ich wydajności, rozkładu czasowego
i przestrzennego (Kotarba 1998). Najwyższe wartości sum dobowych w Tatrach
pochodzą przeważnie z opadów typu rozlewnego, o dużym zasięgu terytorialnym
w jednorodnej masie powietrza, wzmożonych orograficznie, ale zdarzają się również
opady burzowe, pochodzące z konwekcji lub spowodowane przejściem frontów,
które dają wysoki opad w ciągu krótkiego czasu i mają zasięg lokalny (Cebulak
1998-1999).
W ostatnim 10-leciu dwudziestego wieku z geomorfologicznego punktu widzenia, na uwagę zasługuje ulewa w dniu 9 sierpnia 1991 r. na Hali Gąsienicowej
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Ryc. 1. Lokalizacja stacji wykorzystanych w opracowaniu
Fig. 1. Location of the used station

Ryc. 2. Dobowy przebieg opadów 9 sierpnia 1991 r. na Hali Gąsienicowej
Fig. 2. Daily course of precipitation 9 August 1991 at Hala Gąsienicowa
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(ryc. 2), która wystąpiła przy sytuacji cyklonalnej z północnego zachodu (NWc)
i miała zasięg lokalny. Opad, który trwał 4 godziny i 10 minut, największe natężenie osiągnął pomiędzy godziną 20. a 21. czasu środkowoeuropejskiego. W ciągu
60 minut spadło 64 mm opadu. Suma dobowa opadu wyniosła 84.6 mm i był
to najwyższy zanotowany opad dobowy w tamtym roku. Przy tak dużym natężeniu
opadów następuje szybkie nasycenie podłoża przez wody opadowe i spływające ze
ścian i stoków skalnych (Kotarba 1994). Skutki deszczu nawalnego w dniu 9 sierpnia zostały spotęgowane poprzez padające w poprzedzającym okresie – od 25 lipca
do 6 sierpnia – (z jednodniową przerwą w dniu 31 lipca) deszcze rozlewne (ryc. 3).
Najwyższe sumy dobowe wystąpiły przy sytuacjach cyklonalnych z północy (Nc)
i z północnego wschodu (NEc). W 12 dniach opadowych spadło na Hali Gąsienicowej 507 mm. W wyniku tych opadów nastąpiła silna erozja stoku, która potwierdziła wyniki badań, że przy tak obfitych opadach powodujących silne nasycenie
podłoża wodą, mogą zostać uruchomione głębokie osuwiska skalne, a nawet
wywołane procesy erozyjne w grubofrakcyjnych, gruzowo-blokowych pokrywach
budujących stoki nad górną granicą lasu (Kotarba 1994; Starkel 1996). Sumy
opadów sierpnia 1991 roku okazały się rekordowymi tego miesiąca dla stacji tatrzańskich i przewyższyły dotychczasowe maksimum absolutne z 1972 r.
Innym przykładem ulewy lokalnej jest opad burzowy w dniu 4 czerwca 1993
r. na Hali Ornak (ryc. 4). Pojawił się przy sytuacji antycyklonalnej z północnego
wschodu (NEa) w strefie frontów atmosferycznych. W ciągu 2 godzin i 20 minut
spadło 73.2 mm wody. Najwydajniejszy deszcz (40,2 mm) odnotowano między
godziną 13 a 14. Podczas tak intensywnych opadów godzinowych przekraczających
40 mm może nastąpić aluwiacja całych stoków (Kotarba 1992).
Wysokie sumy opadów w obydwóch analizowanych przypadkach pochodziły
z opadów burzowych, o dużym natężeniu. Wprawdzie maksymalne opady dobowe

Ryc. 3. Przebieg dobowych opadów od 21 lipca do 10 sierpnia 1991 r. na Hali
Gąsienicowej
Fig. 3. Course of the daily precipitation from 21 July to 10 August 1991 at Hala
Gąsienicowa
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Ryc. 4. Dobowy przebieg opadów 4 czerwca 1993 r. na Hali Ornak
Fig. 4. Daily course of precipitation 4 June 1993 at Hala Ornak

tego rzędu mogą wystąpić na tych stacjach co drugi rok (prawdopodobieństwo
ich przewyższenia wynosi 50%), jednak opady ulewne, burzowe, krótkotrwałe o wyjątkowej intensywności pojawiają się w Tatarach zaledwie raz na 100 lat
(Niedźwiedź 1992). Były to największe opady krótkotrwałe, ulewne, zanotowane
na tych stacjach w ostatnim okresie.
Inny charakter i inną genezę miały opady o dużej wydajności, które wystąpiły
we wrześniu 1996 i lipcu 1997 r. Były to opady typu rozlewnego, które wywołały
katastrofalne powodzie w dorzeczu górnej Wisły. Wystąpiły one przy sytuacji
cyklonalnej z północy (Nc), przy której na skutek efektu orograficznego na
stokach o ekspozycji północnej następuje kondensacja pary wodnej, co prowadzi do powstania dużych, długotrwałych opadów. Intensywne opady w 1996 r.
rozpoczęły się z końcem sierpnia i trwały bez przerwy do połowy września (ryc.
5). Najwyższe sumy opadów w Tatrach w okresie od 27 sierpnia do 17 września
zanotowano na trzech stacjach: Hali Ornak (520 mm), Polanie Chochołowskiej
(516 mm) i Hali Gąsienicowej (494 mm). Najwydajniejsze opady koncentrowały
się w dniach od 5 do 8 września. W ciągu czterech dni spadło 246 mm na Polanie
Chochołowskiej, 242 mm na Hali Gąsienicowej i 236 mm na Hali Ornak. Maksymalny opad dobowy o wysokości 101.1 mm pojawił się 7 września na Hali Ornak,
95 mm na Polanie Chochołowskiej i 86.4 mm – na Hali Gąsienicowej. Opady o
największej intensywności, sięgające 10 mm na godzinę notowano na Hali Ornak
5 i 7 września (ryc. 6). Tak wydajne deszcze we wrześniu należą do rzadkości i
można je zaklasyfikować do anomalnych zdarzeń opadowych. Sumy opadów we
wrześniu 1996 r. okazały się być najwyższymi sumami tego miesiąca w okresie
obserwacji 1947-2000.
Szczególnie intensywne opady wystąpiły w lipcu 1997 r., powodując katastrofalne powodzie. Ich zasięg przestrzenny objął znaczny obszar Europy. W Tatrach
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Ryc. 5. Przebieg dobowych opadów od 21 sierpnia do 20 września 1996 r.
na wybranych stacjach
Fig. 5. Course of the daily precipitation from 21 August to 20 September 1996
at the selected stations
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Ryc. 6. Dobowy przebieg opadów od 5 do 8 września 1996 r. na Hali Ornak
Fig. 6. Daily course of precipitation, from 5 to 8 September 1996 at Hala Ornak

przemodelowane zostały koryta głównych cieków i dna dolin, powstały liczne
osuwiska (Kotarba 1998). Maksymalne opady dobowe na stacjach tatrzańskich w
dniu 8 lipca 1997 r. przekroczyły 100 mm, a na Hali Gąsienicowej i w Dolinie Pięciu
Stawów 200 mm (ryc. 7). Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów dobowych
o takiej wysokości na Hali Ornak i Hali Gąsienicowej wynosiło 2% tj. raz na 50 lat.
W Dolinie Pięciu Stawów spadło 207,9 mm deszczu, co stanowi najwyższy zanotowany opad (1951-2000) na tej stacji. W przebiegu dobowym opadów najwyższa
wydajność deszczu wystąpiła na Hali Gąsienicowej, gdzie w ciągu godziny (17-18)
spadło 34 mm (ryc. 8). Na Kasprowym Wierchu natężenie opadów było znacznie
mniejsze. W Tatrach w ciągu 6 dni, od 4 do 9 lipca, najwięcej deszczu (360 mm)

Ryc. 7. Dobowe sumy opadów 8 lipca 1997 r. na wybranych stacjach
Fig. 7. Daily totals of precipitation 8 July 1997 at the selected stations
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Ryc. 8. Dobowy przebieg opadów od 5 do 8 lipca 1997 r. na Hali Gąsienicowej
i Kasprowym Wierchu
Fig. 8. Daily course of precipitation from 5 to 8 July 1997 at Hala Gąsienicowa
and Kasprowy Wierch

spadło na Hali Gąsienicowej. Nie był to najwyższy kilkudniowy intensywny opad
w XX w. Rekordowe sumy kilkudniowe przekraczające 400 mm zanotowano w
lipcu 1934 r. na Hali Gąsienicowej, kiedy w ciągu 4 dni spadło 438,7 mm (Cebulak
1998). Niewiele mniej (436,6 mm) deszczu zmierzono w ciągu 6 dni lipca 1980
r. również na Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów w tym samym czasie –
w lipcu 1980 r. - spadło aż 491,3 mm.
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Podsumowanie
W Tatrach najbardziej wydajne deszcze, w okresie letnim, pochodzą przeważnie z opadów typu rozlewnego o dużym zasięgu terytorialnym. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak wysokich opadów dobowych, jak np. w lipcu 1997 r. jest rzędu
2-10% na poszczególnych stacjach. Najgroźniejsze w skutkach są krótkotrwałe
opady ulewne typu konwekcyjnego o małym zasięgu, o natężeniu przekraczającym
1 mm/min jak np. 9 sierpnia 1991 r. na Hali Gąsienicowej. Prawdopodobieństwo
wystąpienia opadów o takiej intensywności wynosi 1-5%.
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CASES OF HIGH-YIELDING RAIN IN THE TATRA MOUNTAINS
OVER THE PERIOD 1991-2000
Summary
The paper analyses chosen cases of high-yielding precipitation on the northern
slopes of the Tatra Mountains over the period 1991-2000. The basis for the paper
was daily totals of precipitation from the warm (summer) season obtained from
18 stations in the Tatra Mountains and the Podhale region. Records of the course
of daily totals come from 7 precipitation stations equipped with pluviographs.
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Cases of significant daily totals resulting from downpours (i.e. on The 9th
August 1991 and on The 4th June 1993) were chosen as well as high precipitation
totals from rains, which resulted in floods (September 1996, July 1997). The flood
rains took place in the cyclonic situations with northern airflow. The downpours
were of limited spatial range but were characterized by the greatest intensity.
As much as 64 mm of rainwater fell at Hala Gąsienicowa during one hour on 9th
August 1991. It was found that the greatest occurrence of long-lasting rainfalls
both and heavy downpours of the highest yield marked the station on the northern
slope of the Tatra Mountains.
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