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Zarys treści: Przeanalizowano średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości temperatury powietrza, zachmurzenia, prężności pary wodnej i prędkości wiatru na Pogórzu Wielickim, na przykładzie danych ze stacji IMGW w Dobczycach z lat 1978–2003. Stacja działa cały czas prawie w tym
samym miejscu i dysponuje homogeniczną serią danych pomiarowych. Nastąpił wzrost częstości
występowania układów wysokiego ciśnienia o 4% i zwiększenie napływu mas powietrznych z sektora zachodniego. Wzrosła średnia roczna temperatura powietrza z 6,5°C w 1980 r. do 9,8°C w 2000 r.
i prężność pary wodnej. W ostatnich dziesięciu latach nastąpił także wyraźny wzrost liczby dni
pogodnych. Wpływ zbiornika zaznaczył się wyraźnie tylko we wzroście temperatury powietrza
i w zmniejszeniu częstości występowania mrozów i przymrozków.
Słowa kluczowe: sytuacje synoptyczne, temperatura powietrza, zachmurzenie, prężność pary
wodnej, prędkość wiatru, Pogórze Wielickie, Dobczyce

1. Wstęp
Jałowcowa Góra w Dobczycach, na której zlokalizowany został posterunek meteorologiczny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wchodzi w skład Pogórza
Wielickiego (Kondracki 1978). Od masywu Beskidu Wyspowego oddzielona jest doliną
rzeki Raby i Zbiornikiem Dobczyckim. Posterunek znajduje się w odległości około
2500 m od centrum Dobczyc (ryc. 1 i 2).
Obserwacje meteorologiczne w Dobczycach rozpoczęto 1.01.1976 r., wraz ze
zmianą charakteru stacji (z posterunku opadowego, który działał od 1.08.1947 r.,
na posterunek meteorologiczny). Obserwacje wykonywano w terminach 6, 12 i 18 UTC.
W 1977 r. przystąpiono do prac związanych z przeniesieniem ogródka meteorologicznego w bardziej reprezentatywne miejsce, to jest około 200 m od dotychczasowego.
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Położenie stacji określają współrzędne: szerokość geogr. 49o53’N i długość geogr. 20o06’E
oraz wysokość nad poziomem morza, która zmieniała się z 300 m (od 1.01.1976 r.) do
306 m (od 1.01.1978 r.). Pomiary prędkości wiatru rozpoczęto 1.01.1978 r. wiatromierzem Wilda na wysokości 11 m n.p.g. W dniu 7.06.1979 r. nastąpiła zmiana przyrządu
na anemorumbometr M-63, następnie na wiatromierz ARM-02, a od 1.06.1995 r. na
M-47. Następowały także zmiany wysokości masztu, na którym instalowano urządzenie; i tak najpierw wysokość ta wynosiła 11 m, od 23.01.1985 r. – 15 m, od 12.10.1987 r.
12–14 m, a od 12.11.2003 r. – 10 m.
Stacja IMGW w Dobczycach na Jałowcowej Górze w całym analizowanym okresie
znajdowała się na wypukłej formie terenu. W 1987 r. w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
ukończono budowę Zbiornika Dobczyckiego. Wyniki badań Obrębskiej-Starkel (2002)
wskazują jednak, że wpływ zbiornika na klimat lokalny jest stosunkowo niewielki, można zatem założyć, że seria pomiarowa z Dobczyc dokumentuje zmienność warunków
klimatycznych powodowaną przede wszystkim procesami ogólnocyrkulacyjnymi, a nie
zmianami użytkowania terenu. Położenie stacji na wypukłej formie terenu zapewnia
jej reprezentatywność w skali całego mezoregionu Pogórza Wielickiego. Na Pogórzu
Wielickim pomiary meteorologiczne są jeszcze prowadzone na Stacji Naukowej
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej, po drugiej stronie Zbiornika Dobczyckiego (ryc. 1 i 2). Stacja ta jednak
została przeniesiona z powodu budowy zbiornika z doliny na pobliską wierzchowinę, co
spowodowało zerwanie homogeniczności serii pomiarowych niektórych elementów.
Dane ze stacji w Dobczycach były już wykorzystywane w pracach dotyczących
klimatu Pogórza Wielickiego i dorzecza Raby (IMGW 1995, 1996). W tym opracowaniu
przedstawiony został 26-letni przebieg średnich miesięcznych, sezonowych i rocznych
wartości badanych elementów klimatu. Dokonano analizy materiałów pomiarowych
z posterunku meteorologicznego Dobczyce za lata 1978–2003, takich jak: terminowe
(z godzin 6, 12 i 18 UTC) wartości temperatury powietrza, prężności pary wodnej,
zachmurzenia i prędkości wiatru, dobowe wartości temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza, średnie dobowe wartości temperatury powietrza. W porównaniu z poprzednimi opracowaniami (Lewik 1992, IMGW 1995, 1996) niniejsza praca zawiera informacje
o przebiegu badanych elementach meteorologicznych z początku XXI wieku.

2. Cyrkulacyjne czynniki klimatu
Na Pogórzu Wielickim zaznacza się wyraźna sezonowość zjawisk cyrkulacyjnych
w przebiegu rocznym. Najdłuższy okres, od października do stycznia, charakteryzuje
się wzmożoną częstością napływu powietrza z zachodu związaną z przemieszczaniem
się niżów atlantyckich nad kontynent europejski, z tym że w grudniu, a jeszcze bardziej w styczniu, widoczny jest również duży udział sytuacji wyżowych z napływem
kontynentalnych mas powietrza z południowego wschodu. Luty różni się od sąsiednich
miesięcy zwiększonym udziałem napływu powietrza z południa. W marcu ponownie
wzmaga się napływ powietrza z zachodu. W okresie od kwietnia do lipca coraz bardziej
słabnie częstość napływu powietrza morskiego znad Atlantyku na korzyść napływu
powietrza z Arktyki. Jednocześnie zwiększa się stopniowo częstość występowania
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sytuacji wyżowych, tak że w lipcu, a głównie w sierpniu, zaczynają dominować sytuacje
wschodnie antycyklonalne. We wrześniu następuje mieszanie się typów północno-zachodnich cyklonalnych i południowych antycyklonalnych, w październiku zaś przeważa
zdecydowanie typ zachodni (IMGW 1995, 1996, Niedźwiedź 2003, 2004).
Charakterystyka cyrkulacji atmosfery nad Pogórzem Wielickim omówiona została
dla okresu 1978–2003. W porównaniu ze standardowym 30-leciem (1961–1990) wzrosła
o ponad 4% częstość występowania układów wyżowych (tab. 1), a zmniejszeniu uległa
częstość sytuacji niżowych (tab. 2). W badanym okresie 1978–2003 najwięcej sytuacji
wyżowych było w roku 1990 (62,7%) oraz w roku 1991 (61,9%). Najmniej układów
wysokiego ciśnienia pojawiło się w pierwszym okresie badań, zwłaszcza w roku 1981
(43,5%). Taka sytuacja świadczy o wzroście roli czynnika radiacyjnego w kształtowaniu
klimatu Pogórza Wielickiego. Ważne jest również określenie kierunków adwekcji mas
powietrznych. Przy układach wyżowych w badanym okresie wzrosła częstość występowania kierunków W, SW i NE.
Analizując kierunki napływu powietrza w sposób kompleksowy, bez podziału
na sytuacje wyżowe i niżowe (tab. 3 i 4), można stwierdzić, że najsilniej zaznaczył się
wzrost adwekcji z całego sektora zachodniego, a przede wszystkim z kierunku południowo-zachodniego (SW). Zmalała jednocześnie o 1,4% rola sektora wschodniego.
Zmiany te są przejawem zwiększającego się oceanizmu klimatu. Najsilniejsze wpływy
oceaniczne przypadły na rok 1990 (51,2% – adwekcja z sektora zachodniego, a tylko
8,2% – adwekcja z sektora wschodniego). Wpływy kontynentalne były stosunkowo
duże w roku 1984 (25,5% – adwekcja z sektora wschodniego), chciaż i tak nie przeważyły one nad wpływami ocenicznymi (38,1% – adwekcja z sektora zachodniego).
Pogoda na obszarze Pogórza Wielickiego przez 65% dni w roku kształtuje się
pod wpływem powietrza polarnomorskiego, przy czym 37% stanowi powietrze stare,
przetransformowane, 19% świeże i 9% powietrze polarnomorskie ciepłe napływające
z obszarów Atlantyku. Największa częstość napływu morskich mas powietrznych
zaznacza się w listopadzie (77%) i w czerwcu (73%), najmniejsza w marcu (55%)
i we wrześniu (60%). Powietrze polarnokontynentalne napływa przez 20% dni w roku
z wyraźnym maksimum w styczniu (37%), z dużą częstością w marcu (28%), a minimum
w kwietniu (7%) i listopadzie (10%). Powietrze arktyczne pojawia się w ciągu 6% dni
w roku, z wyraźnym maksimum w kwietniu (12%) i wrześniu (12%) oraz minimum
w lipcu (0,3%). Najrzadziej, bo tylko przez 3% dni w roku, napływają nad badany obszar
masy powietrza zwrotnikowego, z maksimum w kwietniu (8%) (Niedźwiedź 1968,
Klimat... 1993).
Średnio przez 40,5% dni w roku przez teren Pogórza Wielickiego przemieszczają
się fronty atmosferyczne. W poszczególnych miesiącach częstość dni frontalnych zmienia się od 34% w sierpniu do 49% w lutym. Wśród pór roku najwięcej dni frontalnych
występuje zimą (44%), najmniej latem (37%). Przeważają fronty chłodne (14% dni
w roku) lub sytuacje z przejściem kilku różnych frontów w ciągu doby, w tym także
najczęściej frontu chłodnego (10%) (IMGW 1995, 1996, Niedźwiedź 2003, 2004).
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Tab. 1. Częstość występowania (w %) sytuacji wyżowych (antycyklonalnych) nad Pogórzem Wielickim w latach 1978–2003 na tle norm wieloletnich (1961–1990) wg T. Niedźwiedzia (2003, 2004)
Table 1. Frequency (in %) of anticyclonic situations in the Wieliczka Foothills in the years
1978–2003 against the normal values (1961–1990), according to T. Niedźwiedź (2003, 2004)

Objaśnienia: Na, NEa... – oznaczenia kierunku adwekcji z indeksem „a” dla układów antycyklonalnych
(wyżowych), Ca – centralna antycyklonalna sytuacja dla Polski Południowej, Ka – klin antycyklonalny.
Explanations: Na, NEa... – designations of the direction of advection with the index „a” for anticyclonic
patterns (highs), Ca – central anticyclonic situation over the Southern Poland, Ka – anticyclonic wedge.
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Tab. 2. Częstość występowania (w %) sytuacji niżowych (cyklonalnych) nad Pogórzem Wielickim
w latach 1978–2003 na tle norm wieloletnich (1961–1990) wg T. Niedźwiedzia (2003, 2004)
Table 2. Frequency (in %) of cyclonic situations in the Wieliczka Foothills in the years 1978–2003
against the normal values (1961–1990), according to T. Niedźwiedź (2003, 2004)

Objaśnienia: Nc NEc... – oznaczenia kierunku adwekcji z indeksem „c” dla układów cyklonalnych
(niżowych), Cc – centralna sytuacja cyklonalna nad Polską Południową, Bc – bruzda cyklonalna z różnymi
kierunkami adwekcji.
Explanations: Na, NEa.. – designations of the direction of advection with the index “c” for cyclonic
patterns (lows), Cc – central cyclonic situation, Bc – cyclonic through with different directions of the air
advection.
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Tab. 3. Częstość (w %) kierunków napływu mas powietrznych nad Pogórze Wielickie w latach
1978–2003 na tle norm wieloletnich (1961–1990) wg T. Niedźwiedzia (2003, 2004)
Table 3. Frequency (in %) of advection directions in the Wieliczka Foothills in the years 1978–2003
against the normal values (1961–1990), according to T. Niedźwiedź (2003, 2004)

3. Zachmurzenie
Zachmurzenie w omawianym okresie było notowane w dwóch różnych skalach,
najpierw 0–10, a od 1.01.1989 r. 0–8. Na potrzeby niniejszego opracowania przeliczono
wszystkie wartości na obowiązującą obecnie skalę i wyrażono je w procentach, przyjmując niebo całkowicie zachmurzone za 100%. W latach 1978–2003 średnie roczne
zachmurzenie ogólne w Dobczycach wynosiło 62,5% (tab. 5). W przebiegu rocznym
zaznacza się jego wzrost w miesiącach zimowych, a w listopadzie i grudniu wartości
przekraczają 70%. Minimum przypada zaś na miesiące letnie, a w sierpniu notuje się
najmniejsze zachmurzenie w roku – 52%. Zróżnicowanie średniego miesięcznego
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Tab. 4. Częstość (w %) sektorów napływu mas powietrznych nad Pogórze Wielickie w latach
1978–2003 na tle norm wieloletnich (1961–1990) wg T. Niedźwiedzia (2003, 2004)
Table 4. Frequency (in %) of advection sectors in the Wieliczka Foothills in the years 1978–2003
against the normal values (1961–1990), according to T. Niedźwiedź (2003, 2004)

Objaśnienia: Ca – centralna antycyklonalna sytuacja dla Polski Południowej, Ka – klin antycyklonalny, Cc – centralna sytuacja cykonalna nad Polską Południową, Bc – bruzda cyklonalna z różnymi kierunkami adwekcji.
Explanations: Ca – central anticyclonic situation over the Southern Poland, Ka – anticyclonic wedge,
Cc – central cyclonic situation, Bc – cyclonic through with different directions of the air advection.

zachmurzenia w poszczególnych latach jest duże. Największa wartość wyniosła 90%
(grudzień 1989 r.), najmniejsza zaś 30% (sierpień 1992 r.) (tab. 6). Podobne wartości
odnotowano w Krakowie (Matuszko 2007). W przebiegu dobowym największe zachmurzenie odnotowano o godz. 6 UTC (76,3% w grudniu). Przebieg średniego rocznego
zachmurzenia w wieloleciu obrazuje ryc. 3. Przebieg zachmurzenia w kalendarzowych
porach roku przedstawia ryc. 4. Widoczna jest tendencja wzrostowa, szczególnie
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Tab. 5. Średnie miesięczne i terminowe zachmurzenie ogólne (w %) w Dobczycach w latach
1978–2003
Table 5. Mean monthly and hourly cloudiness (in %) at Dobczyce in the years 1978–2003

Tab. 6. Średnie miesięczne i roczne zachmurzenie ogólne (w %) w Dobczycach w poszczególnych
miesiącach i latach okresu 1978–2003
Table 6. Mean monthly and annual cloudiness (in %) at Dobczyce in particular months and
years in the period 1978–2003
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jesienią widoczny jest wyraźny trend rosnący zachmurzenia w badanym okresie.
W analizowanym wieloleciu najniższymi średnimi rocznymi wartościami zachmurzenia
charakteryzowały się lata 1982 i 1983. Do najbardziej pochmurnych należały lata 1980
i 2001 (tab. 6).
Za jedną z ważniejszych charakterystyk zachmurzenia uważa się liczbę dni pogodnych rozumianych jako dni ze średnim dobowym zachmurzeniem mniejszym od
20% pokrycia nieba. Roczna liczba dni pogodnych (tab. 7) wynosi około 50, przy czym
w rozpatrywanym okresie wahała się w dość znacznych granicach, bo od 19 (w 1980 r.)
aż do 80 dni w niezwykle pogodnym 1992 r. W ostatnich 10. latach nastąpił wyraźny
wzrost liczby dni pogodnych. Wzrost częstości występowania nad Pogórzem Wielickim
sytuacji antycyklonalnych sprzyja pogodzie bezchmurnej lub z małym zachmurzeniem.
W przebiegu rocznym najbardziej pogodne są miesiące: sierpień (5 dni), kwiecień oraz
październik (po 4 dni). Najmniej pogodny jest okres od listopada do stycznia.
Tab. 7. Liczba dni pogodnych w Dobczycach w poszczególnych miesiącach w okresie
1978–2003
Table 7. Number of clear days at Dobczyce in particular months in the period 1978–2003
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Liczba dni pochmurnych (zachmurzenie średnie dobowe wyższe od 80%) wynosi
średnio w roku około 150–160 dni (tab. 8). W przebiegu rocznym najwięcej takich
dni obserwuje się w grudniu (średnio 18), jednak np. w grudniu 1988 r. było ich 25,
a w grudniu 1983 r. tylko 5. Najmniej pochmurne są lipiec i sierpień. Widoczna jest
tendencja wzrostowa liczby dni pochmurnych w ostatnich latach badanego okresu.
Średnia miesięczna wieloletnia liczba dni pogodnych zmieniała się od 2,6 dnia
w grudniu do 6,6 dnia w sierpniu. Najwięcej dni pochmurnych zanotowano w grudniu
(16,3 dni), a najmniej w sierpniu (7,2 dni) (tab. 7 i 8).

Tab. 8. Liczba dni pochmurnych w Dobczycach w poszczególnych miesiącach w okresie
1978–2003
Table 8. Number of cloudy days at Dobczyce in particular months in the period 1978–2003
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Jak podaje Matuszko (1999), stosunki nefologiczne w Krakowie, a tym samym
w rejonie Dobczyc, kształtowane są głównie przez makroskalowe procesy cyrkulacyjne
i tylko w niewielkim stopniu modyfikowane przez czynniki lokalne, o czym świadczy ten
sam charakter tendencji i wielkości zmian zachmurzenia, co w Europie Środkowej.

4. Temperatura powietrza
W latach 1971–1995 średnią dobową temperaturę powietrza wyznaczano z 4
pomiarów o godz.: 1, 7, 13 i 19 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym dane dla
godz. 1 uzyskiwano z opracowania termogramów. Od 1.01.1996 r. średnią temperaturę
dobową powietrza wylicza się według wzoru: T= (tmin+tmax+t6+t18)/4 i tak też dla
badanego okresu została obliczona średnia dobowa wartość temperatury powietrza.
Przebieg roczny średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza w Dobczycach
w latach 1978–2003 przedstawia tabela 9. Średnia roczna wieloletnia temperatura powietrza wynosiła 8,2oC. Przebieg roczny temperatury powietrza jest bardzo regularny.
Minimum występuje w styczniu, a maksimum w lipcu. Amplituda roczna (różnica
między temperaturą najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca) wynosiła 20,9oC.
W Polsce południowej wartości amplitudy temperatury wahają się od 20,0oC w okolicach Bochni do poniżej 18,0oC na szczytach Beskidów. Wskaźnik ten według E. Romera
(1947) świadczy o zmniejszaniu się kontynentalizmu klimatu w górach (łagodzenie
wahań rocznych). Należy zaznaczyć, że u podnóża Karpat, we wschodniej części Kotliny
Sandomierskiej, wskaźnik ten jest wyższy od 22oC (Niedźwiedź i in. 1979).
Przebieg wieloletni średniej rocznej temperatury powietrza przedstawia ryc. 5.
Widać trend wzrostowy temperatury, przy czym należy zaznaczyć, że przebieg wieloletni jest bardzo zróżnicowany i okresy cieplejsze przedzielane są okresami znacznie
chłodniejszymi. Zmienność miesięcznych wartości temperatury powietrza w badanym
okresie przedstawia tabela 9.
Obliczone zostały średnie temperatury dla kalendarzowych pór roku i wyniosły
one: w zimie (XII–II): -1,2oC, wiosną (III–V): 8,0oC, latem (VI–VIII): 17,3oC, jesienią (IX–XI): 8,4oC. Najchłodniejszą zimą w omawianym wieloleciu okazał się sezon
1984/1985 ze średnią temperaturą -6,0oC. Najwyższa temperatura zimy (2,8oC) wystąpiła w 1990 r. Najcieplejsze lato zanotowano w roku 1992 i temperatura tego sezonu
wyniosła 19,4oC. W najchłodniejszym sezonie letnim temperatura wynosiła 15,5oC
w 1978 r. Jesień była porą roku niewiele cieplejszą od wiosny, bo o 0,4oC. Średnie
temperatury wiosny zawierają się w przedziale od 5,0oC w roku 1980 do 10,1oC w roku
1983, a jesieni od 6,9oC w roku 1993 do 10,8oC w roku 2000 (ryc. 6).
Średnia dobowa temperatura powietrza (tab. 10) zmieniała się w omawianym
wieloleciu od -21,7oC (8 stycznia 1987 r.) do 26,8oC (1 sierpnia 1994 r.). Przebieg roczny
średnich terminowych wartości temperatury powietrza przedstawia tabela 11. W ciągu
dnia temperatura powietrza przeciętnie wzrasta o 4,8oC pomiędzy godz. 6 a 12, a następnie maleje o 2,2oC między godz. 12 a 18. Największe różnice zarówno między drugim
a pierwszym, jak i między trzecim a drugim terminem obserwacji występują w sierpniu
i wrześniu (odpowiednio wzrost o ponad 5oC i spadek o ponad 3oC), najmniejsze zaś
w listopadzie i miesiącach zimowych. Przebieg różnic wartości temperatury powietrza
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Tab. 9. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza (w oC) w Dobczycach
w okresie 1978–2003 oraz najniższe i najwyższe jej wartości i lata ich występowania
Table 9. Mean monthly and annual air temperature (in oC) at Dobczyce in the period 1978–2003
together with the highest and lowest values and years of occurrence

Objaśnienia: czcionką pogrubioną zanaczono najwyższe wartości w poszczególnych miesiącach w wieloleciu,
kursywą zaś – wartości najniższe.
Explanations: the highest values in particular months in the study period are marked in bold, while
the lowest values in italic.

między poszczególnymi terminami obserwacji wynika przede wszystkim z dobowego
przebiegu dopływu promieniowania słonecznego (uwarunkowanego między innymi
wysokością Słońca, długością dnia i zachmurzeniem) w poszczególnych miesiącach,
co jest najbardziej widoczne w przypadku różnic najmniejszych, występujących
w listopadzie i zimą.
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Tab. 10. Najniższe i najwyższe wartości średniej temperatury dobowej powietrza (w oC)
w Dobczycach w latach 1978–2003 oraz daty ich występowania
Table 10. The highest and lowest air temperature values (in oC) at Dobczyce in the period
1978–2003 and the dates of occurrence

Tab. 11. Średnie miesięczne terminowe wartości temperatury powietrza (w oC) w Dobczycach
w latach 1978–2003
Table 11. Mean monthly hourly air temperature (in oC) at Dobczyce in the period 1978–2003

Średnia miesięczna temperatura minimalna (tab. 12) osiągnęła wartości od -4,7oC
w styczniu do 13,4oC w lipcu, maksymalna zaś wahała się od 1,3oC w styczniu do 23,1oC
w sierpniu. Wartości skrajne temperatur ekstremalnych wyniosły -26,2oC (8.01.1987 r.)
i 38,0oC (15.08.1988 r.).
Średnie miesięczne i roczne temperatury maksymalne kształtowane są głównie
pod wpływem insolacji i wydają się mniej czułe na wpływ rodzaju formy terenu. Duże
różnice w wartościach temperatury minimalnej to wynik radiacyjnego wychładzania
i powstawania w porze nocnej inwersji temperatury w dolinie.
Liczba dni mroźnych (tab. 13) w Dobczycach wynosi średnio 37 w roku, występują one tylko w miesiącach zimowych (najczęściej w styczniu). Dni bardzo mroźne
występują od grudnia do lutego z maksimum w styczniu. Dni gorące zdarzają się
z częstością 33 dni w roku i występują od kwietnia do września, sporadycznie zdarzają
się jeszcze w październiku, najczęściej zaś w lipcu i sierpniu (po 10 dni).
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Tab. 12. Średnie miesięczne temperatury ekstremalne oraz absolutne maksima i minima temperatury powietrza w poszczególnych miesiącach (w oC) w Dobczycachw latach 1978–2003
Table 12. Mean monthly extreme air temperature together with absolute maxima and minima
in particular months (in oC) at Dobczyce in the period 1978–2003

Tab. 13. Średnia liczba dni mroźnych (z temperaturą maksymalną ≤0oC), bardzo mroźnych
(z temperaturą maksymalną ≤-10oC) i gorących (z temperaturą maksymalną >25oC) w Dobczycach
w latach 1978–2003
Table 13. Mean number of frosty days (maximum air temperature ≤0oC), very frosty days
(maximum air temperature ≤-10oC) and hot days (maximum air temperature >25oC) at Dobczyce
in the period 1978–2003

Dane dotyczące temperatury powietrza stanowią często podstawę obliczania
wskaźników kontynentalizmu klimatu. Jednym z klasycznych wskaźników, obliczanym w oparciu o roczną amplitudę temperatury powietrza oraz szerokość geograficzną
rozpatrywanej miejscowości, jest wskaźnik Gorczyńskiego, w którym przyjęto kontynentalizm równy 0 dla obszarów oceanicznych strefy równikowej oraz równy 100 dla
Wierchojańska. Klimat Dobczyc i okolicy według powyższego kryterium charakteryzuje
się wskaźnikiem kontynentalizmu równym zaledwie 20.
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5. Prężność pary wodnej
Średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości prężności pary wodnej w Dobczycach w okresie 1979–1998 zawiera tabela 14. W latach 1999–2003 na stacji tej nie
wykonywano pomiarów wilgotności powietrza z uwagi na zmianę jej statusu. Najwyższe
wartości prężności pary wodnej przypadają w lipcu, najniższe w styczniu. Najwyższą
średnią roczną wartość prężności pary wodnej odnotowano w 1994 r. (11,5 hPa), najniższą
w 1979 r. (8,7 hPa) (tab. 14).
Tab. 14. Średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości prężności pary wodnej (w hPa)
w Dobczycach w latach 1979–1998
Table 14. Mean monthly, annual and hourly values of water vapour pressure (in hPa) at Dobczyce
in the period 1979–1998

Przebieg średnich rocznych wartości prężności pary wodnej w Dobczycach
w wieloleciu 1979–1998 przedstawia ryc. 7. Widać wyraźny wzrost tego wskaźnika
w latach 90. XX w., ale także dużą jego zmienność z roku na rok.
Przebieg wieloletni wartości sezonowych prężności pary wodnej, w kalendarzowych porach roku, przedstawiono na ryc. 8. Najwyższe wartości zaznaczają się latem,
natomiast dość podobny przebieg tego elementu jest widoczny na wiosnę i w jesieni.
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6. Prędkość wiatru
W dolinie Wisły średnie prędkości wiatru na ogół nie przekraczają 2 m·s-1. Na odsłoniętych wierzchowinach Pogórza Karpackiego prędkości wiatru są większe (np. Obidowa:
3,0 m·s-1) (Niedźwiedź i in. 1985). W Dobczycach miesięczne wartości prędkości wiatru zmieniały się od 0,9 do 3,8 m·s-1 (tab.15). Prędkość wiatru w Dobczycach wynosi średnio w roku
2,1 m·s-1. W przebiegu rocznym (tab. 15) największe średnie prędkości wiatru (ponad 3 m·s-1)
odnotowywane są od grudnia do marca. Ryc. 9 przedstawia średnią roczną prędkość wiatru,
Tab. 15. Średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości prędkości wiatru (m.s-1) oraz średnie
miesięczne liczby dni z wiatrem o prędkości ≥10 m.s-1 w Dobczycach w okresie 1978–2003
Table 15. Mean monthly, annual and hourly wind speed (m.s-1) together with mean monthly
number of days with wind speed ≥10 m.s-1 at Dobczyce in the period 1978–2003
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a rycina 10 średnią prędkość wiatru w porach Tab. 16. Częstość (w %) występowania cisz
roku w latach 1978–2003. Średnia roczna i wiatru o różnych prędkościach w głównych
prędkość wiatru wahała się w omawianym terminach obserwacji w Dobczycach w latach
okresie od 1,5 do 2,6 m·s-1, podobnie było 1978–2003
w poszczególnych sezonach, jedynie zimą Table 16. Frequency (in %) of calm and
widoczny jest wzrost prędkości wiatru various wind speed occurrence in particular
w niektórych latach do ponad 3 m·s-1, brak measurement terms in Dobczyce in the period
1978–2003
jednak wyraźniej tendencji zmian tego elementu w badanym wieloleciu. Występowanie silnych wiatrów przedstawia tabela 15.
Liczba dni z wiatrem 10 m·s-1 w Dobczycach zmieniała się od 30 do 2. Najwięcej
jest tam wiatrów bardzo słabych (1–2 m·s-1)
i słabych (1–3 m·s-1) (tab. 16). Niezwykle
zróżnicowana na terenie Pogórza pozostaje
częstość występowania cisz. Wskaźnik ten
jest bardzo silnie uzależniony od warunków
lokalnych. Notowanie cisz wydaje się również w dużej mierze obarczone subiektywnym podejściem obserwatora. Na przedpolu
Karpat częstość cisz przekracza na ogół 20%. Na Pogórzu Wielickim wynosi 14–23%.
Wieloletni przebieg wartości rocznych prędkości wiatru, jak i w poszczególnych porach
roku (ryc.10) wykazuje nieregularne oscylacje bez wyraźnego trendu.

7. Podsumowanie
Przedstawione zróżnicowanie badanych elementów meteorologicznych na Pogórzu Wielickim (na przykładzie Dobczyc) wskazuje na ich znaczną zmienność czasową.
Nawiązując do pracy M. Hessa (1965), obszar Pogórza Wielickiego zaliczany jest do
umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego, położonego poniżej 750 m n.p.m., ze
średnią roczną temperaturą powietrza 6–8oC. Pod koniec XX w. klimat tego obszaru
uległ jednak znacznemu ociepleniu. W latach 1988–2003 średnia roczna temperatura
powietrza na stacji w Gaiku-Brzezowej wyniosła 8,7oC, a w Dobczycach 8,2oC, co
wskazywać może na przesunięcie się granic pięter klimatycznych (Bokwa, Matuszyk
2005). Analiza materiałów klimatycznych z okresu 26 lat pozwoliła na określenie najistotniejszych zmian, jakie zaszły w klimacie Pogórza Wielickiego:
– nastąpiły zmiany w cyrkulacji atmosfery poprzez wzrost częstości występowania
układów wysokiego ciśnienia i zwiększenie napływu mas powietrznych z sektora
zachodniego, co wskazuje na większe wpływy oceaniczne;
– nastąpił wzrost temperatury powietrza – wpływ zbiornika zaznaczył się wyraźnie tylko
we wzroście temperatury powietrza, a więc i w zmniejszeniu częstości występowania
mrozów i przymrozków;
– zmiany prężności pary wodnej z roku na rok są dość duże, widoczny jest wyraźny
wzrost w latach 90. XX w.;
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– zmiany średniego miesięcznego zachmurzenia z roku na rok są duże, największa
wartość wynosiła 90%, najmniejsza 30%, jesienią widoczny jest wyraźny trend
rosnący zachmurzenia;
– zmiany miesięcznych prędkości wiatru mieszczą się w granicach od 0,9 do 3,8 m·s-1
ze średnią roczną prędkością wiatru 2,1 m·s-1.
Oddziaływanie zbiornika dotyczy jedynie skali mikroklimatycznej i ogranicza się
do najbliższego otoczenia akwenu. Zmiany mogą dotyczyć również innych elementów
klimatu, nieuwzględnionych w niniejszej pracy, takich jak wilgotność powietrza czy
występowanie mgieł.
Istotne zmiany, jakie zachodzą w elementach klimatu Pogórza Wielickiego, mogą
mieć wpływ na zasilanie zbiornika w wodę, rozwój organizmów żywych w zbiorniku,
zanieczyszczenie zbiornika itp. Do tego celu niezbędny jest więc ciągły monitoring
m.in. klimatu na Pogórzu. Konieczne są też dalsze interdyscyplinarne badania, które
mogą w zmianach klimatu znaleźć przyczynę niektórych zmian w innych elementach
środowiska przyrodniczego Pogórza Wielickiego i Zbiornika Dobczyckiego.
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Variability of the Wieliczka Foothills climate
in the period 1978–2003
(on the example of the station at Dobczyce)
Summary
The paper presents weather elements which have a significant impact on the mesoscale differentiation of cloudiness, wind speed, air temperature and vapour pressure.
The data used come from the station belonging to the Institute of Meteorology and
Water Management and located at Dobczyce, from the period 1978–2003. The station did not change its localisation in the period studied. Local climate controlling
factors were changed significantly, first of all because of the construction of a water
reservoir at the Raba River in the 1980s. The analysis of 26-year measurement series
allowed to define the most important changes of the climate in the Wieliczka Foothills.
The frequency of anticyclonic systems increase, similar to advection from the western
sector which proves greater oceanic influences. Hess (1965) included the Wieliczka
Foothills to the moderately warm vertical climatic zone, located up to 750 m a.s.l.,
with mean annual air temperature 6–8oC. At the end of the 20th century, a significant
warming took place. Mean annual air temperature reached 8.7oC in Gaik-Brzezowa
and 8.2oC in Dobczyce which proves the shift of the climatic vertical zones borders
(Bokwa, Matuszyk 2005).
Mean annual cloudiness at Dobczyce reached 62.5%. The mean monthly values
show a great variability, the highest value was noted in Dec. 1989 (90%) and the lowest in Aug. 1992 (30%). In autumn, a clear increasing trend can be observed. Mean
annual number of clear days is 50, but in the period studied it varied from 19 in 1980
to 80 in 1992. In the last 10 years, a significant increase in the number of clear days
was noted.
Mean daily air temperature changed from -23.3oC (26.12.1996) to 26.8oC (1.08.1994).
The highest mean annual value of vapour pressure occurred in 1994 (11.5 hPa), the lowest in 1979 (8.7 hPa). The index shows a clear increase in the 1990s, but also a great
interannual variability. Mean monthly wind speed varied in the period studied from
0.9 to 3.8 m s-1 and the mean annual value was 2.1 m s-1.
The influence of the water reservoir could be noticed only in the air temperature
increase followed by the decrease of frost and ground frost frequency. The water body
•

•
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effects only the area in its close vicinity. The climatic changes observed might have impact
on the water supply of the reservoir, water organisms existence, the reservoir pollution etc.
Translated by Anita Bokwa
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