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PODZIĘKOWANIE DLA JANA ŁOBODY
Historia „Czasopisma Geograficznego” jest historią ludzi – autorów prac naukowych oraz tych, którzy przez dziesięciolecia podejmowali się trudnej pracy redakcyjnej.
W większości były to osoby związane bezpośrednio z Polskim Towarzystwem Geograficznym. Jest charakterystyczne, że – w przeciwieństwie do lat wcześniejszych –aktywny
udział profesorów, a zwłaszcza dyrektorów jednostek akademickich, w bieżącej działalności PTG jest stosunkowo niewielki. Od tej często krytykowanej reguły istnieją jednak
chlubne wyjątki. Należy do nich bez wątpienia osoba profesora Jana Łobody.
Jan Łoboda został członkiem PTG w 1966 r. W latach 1988–1992 pełnił funkcję
Przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego, zaś w 1992 r. przejął stanowisko Redaktora Naczelnego „Czasopisma Geograficznego”. W tym samym roku został uhonorowany
Złotą Odznaką Towarzystwa. Podjęcie się roli Redaktora Naczelnego było z pewnością
wyzwaniem z uwagi na trudną wówczas sytuację wszystkich wydawnictw naukowych.
Musiały one borykać się zarówno z problemami finansowymi i kadrowymi, jak też
z ograniczonym napływem tekstów. Jeżeli „Czasopismo Geograficzne” przetrwało ten
okres i nadal istnieje, to jest to w znacznej mierze właśnie zasługa profesora Jana Łobody. Przyjazne „zakorzenienie” tytułu przy Uniwersytecie Wrocławskim stanowiło
(i nadal stanowi) zabezpieczenie na trudniejsze czasy. Pozwalało to funkcjonować także
wówczas, gdy kolejna dotacja ministerialna wymagała kilku odwołań lub gdy nie otrzymywaliśmy jej wcale. W tym kontekście szczególnie istotny był trafny i precyzyjny dobór
współpracowników gotowych pracować na rzecz Redakcji, najczęściej społecznie. Najważniejszą zasługą pozostaje jednak dbałość Redaktora o zachowanie, niezależnie od
okoliczności, niezmiennie wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych opracowań.
Oprócz pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego, profesor Jan Łoboda jest też od
wielu lat autorem prac publikowanych w „Czasopiśmie Geograficznym”. Zgodnie
z bibliografią zawartości tomów 1–80, do 2009 r. opublikował on w naszym periodyku
łącznie 14 prac. Są to zarówno artykuły naukowe, jak też recenzje, notatki popularnonaukowe i wspomnienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że to właśnie
w Czasopiśmie drukowane były pionierskie teksty profesora Jana Łobody poświęcone
dyfuzji innowacji na przykładzie rozwoju przestrzennego telewizji w Polsce. Później
wyniki tych opracowań trafiły do czasopism zagranicznych oraz do większości polskich
podręczników geografii ekonomicznej.
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Podziękowanie

W tym miejscu nie sposób również uniknąć refleksji osobistej. Wielu z nas, będących
obecnie czynnymi członkami Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w tym członkami
Prezydium PTG), czuje się do pewnego stopnia uczniami profesora Jana Łobody. Dowodem są nie tylko liczne promotorstwa i recenzje w przewodach na stopnie. Są nimi
także inspiracje naukowe wynikające z prac profesora (także tych publikowanych
w „Czasopiśmie Geograficznym”) oraz z dyskusji podczas wielu konferencji z jego
udziałem.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego pragnie wyrazić swoje szczególnie gorące podziękowanie koledze Janowi Łobodzie za zakończoną niedawno wieloletnią pracę w charakterze Redaktora Naczelnego „Czasopisma Geograficznego”. Podziękowanie to składamy w imieniu
wszystkich członków Towarzystwa. Jednocześnie żywimy głębokie przekonanie, że mniejsza ilość obowiązków organizacyjnych pozwoli na jeszcze częstsze zasilanie Czasopisma
tekstami naukowymi autorstwa Profesora.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Geograficznego
Tomasz Komornicki
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OD REDAKCJI
Niniejszy zeszyt Czasopisma Geograficznego jest zeszytem tematycznie profilowanym i zawiera materiały prezentowane w formie posterów podczas konferencji „Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski”, która odbyła się pod naukowym
patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w Warszawie w dniu 1 grudnia
2010 r. Podczas konferencji przedstawiono pięć referatów oraz blisko 20 posterów. Referaty zostały opublikowane w periodyku Landform Analysis vol. 15, autorom posterów
stworzono możliwość prezentacji w Czasopiśmie Geograficznym. Nadesłane teksty zostały poddane standardowej procedurze recenzyjnej, a opublikowane wersje uwzględniają wskazania recenzentów wydawniczych.
W zamieszczonym zbiorze poruszone zostały różne zagadnienia związane z przewodnim tematem konferencji. Kluczowego znaczenia w dzisiejszych czasach nabierają
wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne, podczas których dochodzi do znaczących zmian
w systemie morfologicznym. Problematyka ta jest obecna w dwóch artykułach dotyczących odmiennych środowisk. Pierwszy w z nich autorstwa Anny Bucały i Anny Budek
dotyczy zmian rzeźby dolinnej w zlewni górskiej, na przykładzie z Beskidów, często
nawiedzanych przez ulewne deszcze wywołujące lokalne wezbrania i powodzie. Opracowanie to, jakkolwiek jest studium pojedynczego przypadku, uzupełnia naszą wiedzę
o skutkach zjawisk ekstremalnych i przybliża rozpoznanie regionalnych prawidłowości.
W drugim artykule Tomasz A. Łabuz przedstawia wyniki systematycznych obserwacji
elementów rzeźby litoralnej, prowadzonych przed i po zdarzeniach sztormowych
w wybranym profilu reperowym na wyspie Wolin. Zmiany w dłuższej skali czasowej są
przedmiotem rozważań Bogdana Gądka, który na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł przedstawia ewolucję kriosfery tatrzańskiej. Praca ta wpisuje się
w globalny nurt badań nad zmianami środowiska obszarów górskich, które są szczególnie czułym wskaźnikiem zmian w skali regionalnej i globalnej. Dwa pozostałe artykuły
dotyczą zagadnień klimatologicznych. Janina Trepińska omawia znaczenie dawnych
obserwacji pogody dla współczesnych badań zmian klimatu, w szczególności prowadzonych w kontekście globalnego ocieplenia. Zbiór zamyka opracowanie Elwiry Żmudzkiej, w którym autorka analizuje charakterystyczne cechy klimatu Tatr i Podtatrza
w świetle danych o tzw. dniach charakterystycznych i wskazuje na możliwe implikacje
tych obserwacji dla badań dynamiki powierzchni ziemi.
Szósty artykuł w niniejszym zeszycie Czasopisma Geograficznego, autorstwa Małgorzaty Wistuby i Ireneusza Malika, nie był prezentowany na wspomnianej konferen319
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cji, ale tematycznie nawiązuje do omawianej podczas niej problematyki. Zaprezentowano w nim metodę badawczą w dendrochronologii, której zastosowanie może być przydatne w wykrywaniu dawnych zdarzeń wyjątkowych w systemie morfologicznym.

Zbigniew Zwoliński
Prezes
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Piotr Migoń
Redaktor Naczelny
Czasopisma Geograficznego

*****
Redakcja Czasopisma Geograficznego jest otwarta na dalsze propozycje ze strony
środowiska geografów dedykowania poszczególnych zeszytów tematycznym konferencjom i umieszczania w nich wybranych, oryginalnych opracowań naukowych o wysokiej
jakości, prezentowanych podczas tych konferencji. W sprawach szczegółów proceduralnych prosimy o kontakt z Redakcją.
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ZMIANY MORFOLOGII KORYT WSKUTEK OPADÓW ULEWNYCH
NA PRZYKŁADZIE POTOKU SUSZANKA, BESKID ŚREDNI
Anna Bucała*, Anna Budek**
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk,
ul. Św. Jana 22, 31-018 Kraków
Bucała A., Budek A., 2011, Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie
potoku Suszanka, Beskid Średni, Czasopismo Geograficzne, 82(4): 321–332.
Artykuł wpłynął do redakcji 02.06.2011; po recenzji zaakceptowany 15.11.2011.
Streszczenie

W artykule opisano geomorfologiczne skutki opadów ulewnych z 15–18 maja
2010 r. na podstawie badań terenowych w dolinie potoku Suszanka. Celem
przeprowadzonych badań było porównanie geomorfologicznych zmian, jakie zaszły w
korycie po wezbraniu w 2010 r., ze stanem przed wezbraniem, w oparciu o ortofotomapy
z 2009 r. W czasie wezbrania w górnym odcinku dominowała erozja wgłębna,
odsłaniając skalne dno. Natomiast w środkowym i dolnym odcinku zachodziła erozja
boczna i akumulacja. Odświeżone zostały stare podcięcia erozyjne, jak również
powstawały nowe o maksymalnej długości 305 m. W kilku miejscach nastąpiło cofnięcie
brzegu nawet do 15 m, niszcząc infrastrukturę komunalną. Łachy żwirowe uległy
nadbudowaniu i głównie rozcięciu przez wody wezbraniowe, o czym świadczą suche
koryta wycięte w obrębie łach. W pracy zwrócono uwagę na trójdzielność procesów
fluwialnych cieku Suszanka, która wynika z typowej sekwencji procesów wzdłuż biegu
cieków.
[1976, 1986] wyróżnił trzy główne typy
opadów:
– opady ulewne – krótkotrwałe o charakterze burzowym; dobowe sumy osiągają
wysokość 100–150 mm i natężenie 1–3
mm/min, powodując gwałtowny spływ
powierzchniowy i spłukiwanie,
– opady rozlewne – trwają do kilku dób,
osiągają wysokości 200–600 mm i natężenie do 10 mm/godz., mają duży zasięg,
powodują powstawanie płytkich osuwisk
i wezbrania w dolinach rzek,
– pory opadowe – opad ciągły, trwający
nawet kilka miesięcy, z niewielkimi
przerwami, sumy opadów do 100–200

Wprowadzenie
Największe przekształcenia rzeźby
w obszarach górskich następują podczas
ekstremalnych zdarzeń opadowych.
Gwałtowne ulewy i wezbrania przyspieszają procesy erozji i denudacji na stokach oraz erozji i akumulacji w dnach
dolin [Ziętara 1968, Słupik 1981, Starkel
1996, Gil 1998, Cebulak i in. 2008].
Skutki geomorfologiczne zależą zarówno
od wysokości i czasu trwania opadów
oraz od ich natężenia i zasięgu przestrzennego. Na tej podstawie L. Starkel
*

E-mail: abucala@zg.pan.krakow.pl
E-mail: budek@zg.pan.krakow.pl

**
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mm w miesiącu, uruchamiają głębokie
osuwiska skalne.
Po raz pierwszy morfologiczna rola
wezbrań została opisana w pracy Klimaszewskiego [1935], który przedstawił
skutki lipcowej powodzi w 1934 r.
w zachodniej Małopolsce. T. Ziętara
[1968], analizując ekstremalne opady
w latach 1958–1960, stwierdził istotną
rolę opadów rozlewnych w modelowaniu
stoków i koryt rzecznych Beskidów
w dorzeczu Soły. Szczegółowe badania
przekształcania koryt oraz transportu
rumowiska podjęto po katastrofalnej
powodzi w lipcu 1970 r.: w zlewni Kamienicy Nawojowskiej [Froehlich 1972],
w zlewni Bystrzanki [Soja 1972, Welc
1972], w zlewniach Jaszcze i Jamne
[Niemirowski 1972, 1974].
Po powodzi w 1997 r. wzrosło zainteresowanie rolą opadów w przekształcaniu
rzeźby w ujęciu regionalnym i lokalnym.
Często zachodzącym zjawiskiem jest
nakładanie się na siebie różnych typów
opadu, zwłaszcza ulew o charakterze
burzowym na opady rozlewne. Intensywne opady w pierwszej dekadzie lipca
w 1997 r. wywołały w Beskidach kilkakrotne przekroczenie stabilności systemu
stokowo-korytowego i spowodowały
znaczne przekształcenia rzeźby zarówno
w obrębie stoków jak i koryt cieków
[Starkel, Grela 1998, Grela i in. 1999,
Ziętara 2002, Gorczyca 2004, Kundzewicz i in. 2005]. W zlewni potoku Homerka, na skutek 4,5-godzinnego opadu
w dniu 9 lipca 1997 r., o natężeniu ponad
2 mm/min, stwierdzono transport pojedynczych bloków piaskowca o średnicy
55–75 cm na odległość 580 m [Froehlich
1998]. Na obrzeżach Beskidu Wyspowego w dolinie Uszwicy (rejon Lipnicy
Murowanej) w wyniku obfitych opadów
wystąpiło wezbranie, które spowodowało
podcięcie i zawieszenie ujściowych odcinków bocznych dolinek i akumulację
odsypów żwirowych na równinie zalewowej [Patkowski 2002]. W dolinach
potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach

w lipcu 1997 r. zostały przemodelowane
koryta tych cieków wskutek erozyjnej
i akumulacyjnej działalności wód wezbraniowych. Transportowane były pojedyncze głazy piaskowców o średnicy
ponad 50 cm [Bucała 2009].
Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych szczególnie niebezpieczne są
również gwałtowne, krótkotrwale ulewy,
które powodują niebezpieczne wezbrania
o charakterze lokalnym, powtarzające się
niemal co roku. Przykładowo w dorzeczu
górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 r.
wystąpił intensywny opad burzowy
o natężeniu 1–2 mm/min, który doprowadził do powstania w ciągu kilkudziesięciu minut fali wezbraniowej o wysokości około 4 m w korytach potoków
Kalniczki, Hoczewki i Bereźnicy, powodując erozyjne pogłębianie ich koryt
i ścinanie mało odpornych berd oraz
uformowanie spływów gruzowych na
stokach i akumulację stożków torencjalnych w dnach dolin [Cebulak i in. 2008].
W górnych odcinkach Bystrzycy, Budziszu i Gnojnicy (zlewnia Wielopolski)
w trakcie wezbrania (czerwiec 2006 r.)
cieki uległy pogłębieniu, osłaniając cokół
skalny. W odcinkach krętych doszło do
znacznego cofnięcia brzegów (1–2 m), co
przyczyniło się do podmycia filarów
mostowych i zniszczenia dróg [Długosz,
Gębica 2008]. W rejonie Witowa w korytach potoków: Greków, Skoruszów,
Garczków, Chrobaków, Domagalskiego
(lewobrzeżne
dopływy
Dunajca),
w czerwcu 2009 r. opady ulewne spowodowały lokalne wezbranie. W górnej
i środkowej części koryt dominowała
erozja wgłębna i boczna natomiast
w części dolnej akumulacja materiału
żwirowego. Zgromadzony w korycie
powalony rumosz drzewny tworzył przeszkody dla wody wezbraniowej i transportowanego materiału, co wpłynęło na
rozkład stref erozji i akumulacji w ciekach [Długosz 2011].
Celem artykułu jest przedstawienie
zmian morfologii koryta potoku Suszan322

Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni

Do cieku uchodzą trzy lewobrzeżne dopływy – potok bez nazwy, Średnia Sucha, Mała Sucha.
Zlewnia Suszanki położona jest w obrębie płaszczowiny magurskiej. Gruboławicowe piaskowce tej płaszczowiny
odsłaniają się w górnym odcinku głęboko
wciętego potoku [Wójcik, Rączkowski
1994, Margielewski i in. 2010]. Szerokość koryta potoku Suszanka, które jest
wycięte w odporniejszym materiale,
osiąga tam 4 m i wzrasta do około 55 m
w odcinku dolnym. W przypadku tak
dużej szerokości koryta ciek jest miejscami wielonurtowy, szczególnie
w środkowym i dolnym biegu.

ka powstałych wskutek opadów ulewnych w maju 2010 r. oraz porównanie
tych zmian ze stanem przed wezbraniem
w oparciu o ortofotomapy z 2009 r.
Obszar i metody badań
Badania przeprowadzono w zlewni
Suszanki, zajmującej powierzchnię 15,7
km2. Obszar badań położony jest w południowej części Beskidu Średniego. Potok
Suszanka, o długości 6,5 km, wypływa
ze stoków Łysiny (891 m n.p.m.) i wpada
do Raby w rejonie Pcimia-Centrum (według podziału Urzędu Gminy Pcim) na
wysokości 330 m n.p.m. (ryc. 1). Zlewnia potoku Suszanka jest asymetryczna.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań i lokalizacja posterunków meteorologicznych IMGW: 1 – posterunki
meteorologiczne, 2 – zlewnia Suszanki, Źródło: mapa topograficzna 1:25 000.
Fig. 1. Study area and location of meteorological IMGW stations: 1 – meteorological stations, 2 –Suszanka
catchment. Based on: topographic map 1:25 000.
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nia terenowe przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2010 r. W oparciu
o analizę ortofotomap (1:26 000) z roku
2009 oraz na podstawie danych terenowych zebranych po wezbraniu majowym
w 2010 r. dokonano próby porównania
skali przekształceń geomorfologicznych
koryta dla wybranych fragmentów cieku.
Badania terenowe uzupełnione zostały
dokumentacją fotograficzną i wywiadami
z okoliczną ludnością.

W zlewni Suszanki dominują obszary
leśne (64,9 % powierzchni), które
w górnej części tworzą zwarty las. Użytki zielone zajmują 32,8 %, natomiast
grunty orne tylko 0,7 % powierzchni
zlewni. Pozostałe formy użytkowania
ziemi, takie jak zabudowa, drogi i inne,
stanowią 1,6 % powierzchni zlewni
(ryc. 2).
Podstawą do określenia geomorfologicznych skutków wezbrania były bada-

Ryc. 2. Podział potoku Suszanka na odcinki badawcze na tle użytkowania ziemi: 1 – las, 2 – użytki zielone,
3 – grunty orne, 4 – inne, 5 – cieki, 6 – odcinki badawcze.
Fig. 2. The division of Suszanka stream into study sections on the background of land use: 1 – forest, 2 – grass
land, 3 – arable land, 4 – others, 5 – streams, 6 – studied segments.
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wyższa metoda szacowania deponowanego rumoszu drzewnego została również zastosowana przez Wyżgę [2007]
w dolinie Czarnego Dunajca. W niniejszej pracy metoda ta posłużyła jedynie do
przybliżonego pomiaru akumulowanego
materiału, ponieważ występowały duże
trudności przy dokładnym i obiektywnym określeniu rzeczywistej objętości
rumoszu, dlatego szacunkowa wartość
została przeliczona do jedności [Piègay
1993, Piègay i in. 1999, Thèvenet i in.
1998, Gurnell i in. 2000].

Przeprowadzona została analiza tła
opadowego w oparciu o dane dobowe
i godzinowe udostępnione z posterunków
meteorologicznych IMGW w Trzemeśni,
Stróży, Węglówce i Lubniu (ryc. 3, por.
ryc. 1). Niemożliwa okazała się rekonstrukcja przebiegu fali powodziowej
w cieku Suszanka, ponieważ dostępne
dane hydrologiczne pochodzą z posterunku na rzece Rabie, w miejscowości
Stróże, poniżej obszaru badań.
W potoku Suszanka podjęto próbę
oszacowania objętości naniesionego
w trakcie wezbrania rumoszu drzewnego.
Do określenia ilości zdeponowanego
materiału została wykorzystana metoda
opracowana przez zespół Thèvenet i in.
[1998] na podstawie prowadzonych badań w dolinach rzek alpejskich na terenie
Francji oraz we Włoszech przez Gurnell
i in. [2000]. Autorzy metody wydzielili
trzy formy rumoszu drzewnego: krzewy
i drzewa – zdeponowane w korycie cieku
z zachowaną koroną i często również
z korzeniami, zwały – różnorodna mieszanina pni, konarów i korzeni, kłody –
pojedyncze pnie lub ich fragmenty. Po-

Geomorfologiczne skutki wezbrania
w korycie potoku Suszanka
W dniach 15–18 maja 2010 r.
w zlewni Suszanki wystąpiło wezbranie
spowodowane opadami rozlewnymi
w miesiącu maju, na które nałożyły się
opady ulewne (por. ryc. 3). Opady ulewne rozpoczęły się 15 maja około godziny
18.00. Kulminacja opadów miała miejsce
o północy 16/17 maja (21,7 mm – opad
godzinowy, posterunek Węglówka).

Ryc. 3. Dobowe sumy opadów na posterunkach IMGW w Stróży, Węglówce, Lubniu i Trzemeśni w maju
2010 r.
Fig. 3. Daily precipitation at Stróża, Węglówka, Lubień and Trzemeśnia IMGW stations in May 2010.
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Najwyższą dobową sumę opadów o wysokości 112,1 mm zarejestrowano w najbliżej leżącym posterunku opadowym
Węglówka. W drugiej fazie opadu, po
godzinie 01.00, opad ulewny przeszedł w
opad rozlewny [por. Starkel 1976, 1986],
którego godzinowe natężenia nie przekraczały 6,4 mm, i który występował do
godzin wieczornych 19 maja.
Zlewnia cieku Suszanka oraz jej koryto charakteryzuje zróżnicowana morfologia (głęboko wcięte koryto w górnym
odcinku cieku, duże nachylenie stoków,
występowanie wyłącznie lewobrzeżnych
dopływów, duże spadki, zwłaszcza
w górnych odcinkach dolin) oraz natężenie procesów fluwialnych. Dlatego też
ciek podzielono na cztery charakterystyczne odcinki (por. ryc. 2, tab. 1).
Odcinek górny potoku Suszanka (A),
o długości 1,6 km i spadku 71 ‰, wydzielono od jego źródeł do ujścia lewobrzeżnego dopływu (ciek bez nazwy).
Woda płynie tu krętym, jednonurtowym
korytem, głęboko wciętym we fliszowe
podłoże. W trakcie majowego wezbrania
górny odcinek nie był w istotny sposób
przemodelowany. Na stromych zboczach
doliny porośniętej lasem świerkowym
powstały rozcięcia linijne oraz płytkie
zsuwy zwietrzelinowe.
Odcinek B potoku Suszanka, o długości 1,9 km i spadku 41 ‰, wyznaczono
do dopływu Średniej Suchej. W trakcie
wezbrania zostały przemodelowane lub
powstały nowe podcięcia erozyjne,
głównie prawych brzegów cieku (mak-

symalna długość podcięcia erozyjnego to
23 m). Erodowany grubo- i średnioziarnisty materiał mineralny był transportowany w dół cieku lub akumulowany
w postaci niewielkich łach żwirowych.
W odcinkach A i B w korycie potoku
nie zarejestrowano zdeponowanego rumoszu drzewnego. Na tych odcinkach
niemożliwa była również analiza morfologii koryta sprzed wezbrania (na podstawie ortofotomapy z roku 2009), ze
względu na duże zalesienie tej części
zlewni.
Odcinek środkowy (C), o długości
1,3 km i spadku 25 ‰, wydzielono pomiędzy dopływami Średniej Suchej
i Małej Suchej. W odcinku tym zachodziła erozja boczna zarówno lewego jak
i prawego brzegu, przyczyniając się do
powstania licznych podcięć erozyjnych
o maksymalnej długości 82 m (na prawym brzegu). Erodowany materiał grubo- i średnioziarnisty akumulowany był
na łachach żwirowych, które w trakcie
wezbrania były również rozcinane. Największa działalność erozyjna zachodziła
w obrębie wklęsłych zboczy krętych
odcinków cieku. Na podstawia analizy
ortofotomap i badań terenowych w jednym z takich odcinków stwierdzono
cofnięcie brzegu nawet do 15 m. Wody
wezbraniowe o dużej energii wyerodowały głazy piaskowca z podbudowy
drogi i przetransportowały je na odległość około 60 m. Spowodowało to podmycie mostku i powstanie wyrwy niszczącej drogę gminną (ryc. 4). Na odcinku

Tab. 1. Morfometryczne parametry potoku Suszanka oraz długość erodowanych brzegów na poszczególnych
odcinkach badawczych.

Odcinek
potoku
A
B
C
D
Suma

Długość
odcinka
[km]
1,6
1,9
1,3
1,6

Szerokość
[m]
maks
min
4
0,5
10
4
40
16
54
8
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Spadek
potoku
[‰]
71
41
25
23

Długość erodowanego
brzegu [m]
lewy
prawy
—
—
87,19
115,91
74,98
188,90
676,95
150,27
839,12
455,08
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Ryc. 4. Schemat fragmentu odcinka C potoku Suszanka: A – na podstawie ortofotomapy (2009 r.),
B – po wezbraniu w maju 2010 r.: 1 – droga, 2 – most, 3 – ciek, 4 – kładka, 5 – terasa zalewowa,
6 – strefa wyerodowanego materiału, 7 – umocnienie siatkowo-kamienne, 8 – łacha żwirowa zakrzewiona,
9 – łacha żwirowa.
Fig. 4. Sketch of the C section of Suszanka stream: A – based on ortophotomap (2009), B – after the flood in
May 2010: 1 – road, 2 – bridge, 3 – stream, 4 – footbridge, 5 – floodplain, 6 – eroded zone, 7 – gabion,
8 – scrubland gravel bar, 9 – gravel bar.

C ponadto był akumulowany rumosz
drzewny na łachach żwirowych, głównie
zwały oraz kilka kłód.
Odcinek dolny (D), o długości
1600 m i spadku 23 ‰, został wydzielony od dopływu Mała Sucha do ujścia
Suszanki do Raby. W górnej części koryto jest wielonurtowe, natomiast w dolnej
– uregulowane i silnie przekształcone
antropogenicznie. Maksymalna szerokość koryta sięga do 54 m. W trakcie
wezbrania w 2010 r. na tym odcinku
procesy erozji i akumulacji były najbardziej intensywne, powodując znaczne
przemodelowanie zarówno brzegów jak
i koryta. Analizując ten odcinek w oparciu o ortofotomapy z 2009 r. zauważono,
że przekształcane były głównie istniejące
już podcięcia erozyjne i łachy żwirowe
(ryc. 5). Najbardziej podcinany był lewy
brzeg cieku. Najdłuższe lewobrzeżne
podcięcie erozyjne miało długość 305 m.
Wody wezbraniowe wycinały w obrębie
istniejących łach żwirowych (widocz-

nych na ortofotomapie z 2009 r.) koryta
do głębokości nawet 50 cm. Przy niskim
stanie wody koryta te nie są aktywne
(ryc. 6). Doszło również do rozcięcia
najniższych stopni starych łach do głębokości 1 m. Transportowany był materiał
żwirowy, o frakcji do 75 cm, który został
wyerodowany z łach żwirowych i brzegów cieku, w konsekwencji prowadząc
do nadbudowywania rozległego stożka
napływowego przy ujściu do Raby.
O dużej energii wód i jednocześnie szybkiej akumulacji świadczą również liczne
toczeńce mułkowo-ilaste osadzane na
łachach żwirowych, których średnice
sięgały 30 cm.
W odcinku D zanotowano największe
nagromadzenie rumoszu drzewnego,
około sześciokrotnie większe od pozostałych odcinków. Transport materiału organicznego odbywał się na krótkim dystansie, a materiał dostarczany był do
koryta głównie z erodowanych brzegów.
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Ryc. 5. Schemat fragmentu odcinka D potoku Suszanka: A – na podstawie ortofotomapy (2009 r.),
B – po wezbraniu w maju 2010 r.:1 – droga, 2 – most, 3 – ciek, 4 – suche koryto, 5 – terasa zalewowa,
6 – łacha żwirowa, 7 – łacha żwirowa zakrzewiona.
Fig. 5. Sketch of the D section of Suszanka stream: A – based on ortophotomap (2009 r.), B – after the flood in
May 2010: 1 – road, 2 – bridge, 3 – stream, 4 – dry channel, 5 – floodplain, 6 – gravel bar, 7 – scrubland
gravel bar.

W potoku Suszanka doszło do powstania fali wezbraniowej o wysokości
około 2 m. W górnym odcinku dominowała erozja wgłębna, odsłaniając skalne
dno. W środkowym i dolnym odcinku
zachodziła erozja boczna, powodując
odświeżenie starych podcięć erozyjnych
i powstanie nowych, oraz akumulacja
materiału, która prowadziła do nadbudowy łach żwirowych i stożka napływowego przy ujściu do Raby.
Intensywna erozja brzegów cieku
(szczególnie lewego) w środkowym
i dolnym odcinku mogła być spowodowana depozycją materiału żwirowego na
łachach śródkorytowych i bocznych,
który z kolei przyczynił się do „kierowa

Dyskusja i wnioski
Sytuacja meteorologiczna w maju
2010 r., kształtowana przez aktywny
ośrodek niskiego ciśnienia (niż genueński) oraz przez obecność chłodniejszych
mas polarnych, w dniach 15–18 maja
2010 r. przyniosła intensywne opady nad
południową Polską. Przeszkoda orograficzna Karpat stała się dodatkowym
czynnikiem wyzwalającym ruch powietrza po skłonie gór, kondensację pary
wodnej i powstanie grubej powłoki
chmur deszczowych. Spowodowało to
katastrofalne wezbranie w wielu dolinach
potoków i rzek karpackich [Starkel
2011].
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Ryc. 6. Suche koryto w obrębie łachy żwirowej w potoku Suszanka (zdj.: A. Bucała).
Fig. 6. Dry channel within a gravel bar in the Suszanka stream (photo: A. Bucała).

swobodnego przepływu wód wezbraniowych. W środkowej i dolnej części cieku
zakumulowany rumosz drzewny, jeżeli
nie zostanie usunięty z koryta,
w niedalekiej przyszłości może mieć
duży wpływ na przekształcenia łach,
a w efekcie, przy następnym wezbraniu
może spowodować rozproszenie energii
wody [Wyżga 2007].
Skala zmian morfologicznych powstałych w wyniku majowego wezbrania
w korycie potoku Suszanka w następstwie krótkotrwałych opadów ulewnych
nałożonych na opady rozlewne oraz
opisy podobnych zdarzeń rejestrowane
w innych ciekach beskidzkich, pozwalają
wnioskować o dużej roli opadów ulewnych w kształtowaniu morfologii koryt
cieków [Gil, Starkel 1979, Grela i in.

nia” nurtu wód wezbraniowych w stronę
brzegów. W trakcie wezbrania łachy
żwirowe zostały rozcięte do głębokości
1 m, powstały również koryta w obrębie
łach, które są nieaktywne przy niskich
stanach wody. Oprócz naturalnego modelownia łach żwirowych (działalność
erozyjna i akumulacyjna cieku), dodatkowo były one przekształcane przez
człowieka, który – w celu zminimalizowania skutków wezbrania oraz ochrony
infrastruktury komunalnej i własnego
mienia – tworzył wały z zepchniętego
materiału żwirowego łach.
Na badanym obszarze zasadniczą rolę
w kształtowaniu kulminacyjnej fali wezbraniowej odegrała rzeźba terenu oraz
transportowany materiał drzewno-rumowiskowy, który stanowił przeszkodę dla
329

A. Bucała, A. Budek

w ciekach karpackich [Patkowski 2002,
Cebulak i in. 2008, Długosz 2011].

1999, Ziętara 2002, Starkel 2011]. Potok
Suszanka, ze względu na morfologię
i dominujące procesy, jest ciekiem
o typowej sekwencji procesów wzdłuż
swojego biegu. Zachodzi tu trójdzielność
procesów fluwialnych w określonych
odcinkach cieku. Prawidłowości te potwierdzają inne zdarzenia opisywane

Podziękowania
Składamy podziękowania Instytutowi
Meteorologii i Gospodarki Wodnej za
udostępnienie danych opadowych z czterech posterunków meteorologicznych.
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Summary
Geomorphic change due to heavy rainfall as exemplified by the Suszanka stream,
the Beskid Średni Mts., Poland
Heavy downpours and continuous rainfall accelerate denudation processes on slopes
as well as erosion and accumulation processes on the valley bottoms [Ziętara 1968, Słupik 1981, Starkel 1996, Gil 1998, Cebulak i in. 2008]. The intensity of floods and their
geomorphological effects depend not only on the amount and duration of rainfall, but
also on its intensity and spatial extent. Based on observations of precipitation L. Starkel
[1976, 1986] distinguished three types of rainfall: local downpours, continuous rainfall
and rainy seasons. The heavy downpours overlapping with continuous rains that can last
for several days are a frequent phenomenon. Such a situation took place in May 2010 in
southern Poland. The paper presents the role of rainfall and floods in relief transformation of a small catchment on the example of the Suszanka stream.
The study was conducted in the catchment of the Great Suszanka (Suszanka), situated in the southern part of the Beskid Średni Mts. (Polish Carpathians). Total area of
Suszanka catchment is 15.7 km2. The Suszanka stream originates on the slopes of Mt
Łysina (897 m a.s.l.) and joins the Raba river close to Pcim, at 330 m a.s.l. It has three
left-bank tributaries (a stream without name, Średnia Suszanka and Mała Suszanka). In
the upper reach, the Suszanka stream is deeply incised into the Magura Flysch with numerous bedrock steps [Wojcik, Raczkowski 1994, Margielewski i in. 2010]. In the more
resistant material, the width of the bed is between 0.5 and 4 m and the width increases to
about 55 m downstream. In the widest part of stream, braided channel occurs.
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The effects of rainfall from 15–18 May 2010 was studied on the basis of field survey
conducted in May and June 2010, and air photo analysis (1:26 000, 2009), in order to
compare selected reaches of the Suszanka stream with the situation in 2009, prior to the
flood, and after the flood (2010). The flood wave had culmination of about 2 m, which
caused transformation of the Suszanka stream channel. In the upper section of the stream
downcutting occurred, exposing rocky bottom. In the middle and lower reach of the
stream lateral erosion dominated, causing rejuvenation of past erosion undercuts and
leading to the origin of new ones. The total length of bank undercuts along the Suszanka
stream was 455.08 m on the right side and 839.12 m on the left side. The longest stretch
of continuous left bank undercutting reached 305 m. Gravel bars were also simultaneously incised and built-up in the middle part of stream. Area of gravel bars was transformed. The flood water changed single-tread channel into the braided one. At the low
water level dry channels within the gravel bars area could have been seen. During the
flood the Suszanka stream destroyed roads, bridges and other technical infrastructure.
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Streszczenie

Spiętrzenia sztormowe to główny czynnik erozji wydm nadmorskich. Na przykładzie
jednego profilu przedstawiono w pracy zmiany nadbrzeża wydmowego (wydmy
przedniej) i plaży wywołane przez zarejestrowane spiętrzenia sztormowe w latach 2001–
2010. Wybrano profil wybrzeża kształtowanego przez procesy naturalnie, typowy dla
odcinka akumulacyjnego z tendencjami do okresowej erozji. Profil ten, na 416 km
wybrzeża, położony jest w zachodniej części Mierzei Bramy Świny. Celem podjętych
analiz było określenie zależności zmian rzeźby od parametrów spiętrzenia sztormowego.
Metody pracy polegały na pomiarach niwelacyjnych wzdłuż profilu przed i po
spiętrzeniu sztormowym. W programach kalkulacyjnych obliczono parametry
charakteryzujące rzeźbę. Pomierzone parametry rzeźby i jej zmian w profilu
poprzecznym zestawiono z określonymi parametrami spiętrzeń sztormowych.
Zarejestrowane wielkości zmiany rzeźby są inne po każdym analizowanym sztormie.
Wpływa na to początkowa wysokość i nachylenie profilu plaży oraz długość trwania
spiętrzeń i wysokość poziomu morza. Uzyskano, między innymi, korelację pomiędzy
zmianami rzeźby wydmy i plaży z długością spiętrzenia i wysokością poziomu morza.
Badania potwierdziły, że głównym parametrem spiętrzenia odpowiedzialnym za
wielkość erozji (cofania lądu i zmiany objętości) jest poziom morza i wyjściowa
wysokość plaż.
Cofanie wydm nadmorskich w wyniku erozji sztormowej widoczne jest na
większości polskiego wybrzeża [Łabuz
2005b]. Zagrożenie to wzrasta w aspekcie stałego podnoszenia poziomu morza
[Zeidler i in. 1995, Zawadzka-Kahlau
1999]. Określenie skali i rejonów występowania erozji wybrzeża wymaga prowadzenia nieustannych pomiarów, monitoringu i działań rekonstrukcyjnych plaż
i nadbrzeży lądowych [Boniecka 2000].

Wprowadzenie
W wyniku wzrostu częstości występowania silnych spiętrzeń sztormowych
środowisko wydm nadmorskich polskiego wybrzeża zagrożone jest erozją. Wywoływane są one przez wiatry wiejące
z sektora odmorskiego (NW–N–NE).
Zjawiska te ulegają intensyfikacji
w sezonie jesienno-zimowym.
*
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Warunki powstawania i parametry
spiętrzeń (wezbrań) sztormowych na
polskim wybrzeżu zostały omówione
w sposób szczegółowy w wielu pracach
[Szopowski 1961, Dziadziuszko, Jednorał 1987, Zeidler i in. 1995, Sztobryn i in.
2005, Kowalewska-Kalkowska, Wiśniewski 2009]. Omawiano także ich
wpływ na wybrzeże [Zawadzka-Kahlau
1999, Boniecka 2000, Pruszak, Zawadzka 2005]. Powstają również prace prognostyczne dotyczące zmian brzegu
w wyniku dalszego wzrostu poziomu
morza i intensyfikacji spiętrzeń sztormowych [Dubrawski, Zawadzka 2006].
Poza nielicznymi pracami, między innymi Bonieckiej [2000], brakuje wyników
badań korelujących obserwowane zmiany rzeźby brzegu z ich uwarunkowaniami i parametrami czynników wywołujących erozję (cofanie brzegu).
Poniższy artykuł jest kontynuacją badań autora nad zmiennością rzeźby wybrzeża wydmowego. Dotychczas przeanalizowano warunki powstawania i parametry stożków oraz bram sztormowych
[Łabuz 2009b], podkreślając wzrastające
tempo zmian wydm w wyniku spiętrzeń
sztormowych [Łabuz 2007a, 2009a].
Określono maksymalną wysokość napływu wody na brzeg podczas spiętrzenia
sztormowego, wynoszącą 3,5 m n.p.m.
Analizowano wpływ warunków sztormowych na transport eoliczny, obecny
w pierwszych godzinach rozwijającego
się spiętrzenia i transportujący osad
z plaży na wydmę przednią [Łabuz
2007b]. Wykonano liczne pomiary terenowe zmian rzeźby dłuższego odcinka
wybrzeża wydmowego w warunkach
hydrometeorologicznych spiętrzenia
sztormowego [Łabuz, Kowalewska-Kalkowska 2011].
Celem prezentowanego opracowania
jest porównanie pomierzonych zmian
objętości plaży i wydmy przedniej ze
zmierzonymi parametrami spiętrzeń
sztormowych w latach od 2001 do
2010 r. Do analiz wybrano profil na

Prace takie prowadzone są, między innymi, przez Urzędy Morskie i nadmorskie ośrodki naukowe. Mając na uwadze
wzrost zagrożenia wybrzeża ze strony
morza, podjęto próbę oszacowania zmian
rzeźby wydm nadmorskich i objętości
budującego je osadu w odniesieniu do
konkretnych spiętrzeń sztormowych,
które wystąpiły w ostatnich dziesięciu
latach.
Od wielu lat prowadzone są badania
nad modelem zmian brzegu wydmowego
w wyniku spiętrzenia sztormowego [Graaff 1977, 1986, Vellinga 1982, Rijn
2009]. Wykonywane są również eksperymenty terenowe i analizowane powstające formy erozyjne [Carter i in. 1990,
Basiński 1995, Tõnisson i in. 2008].
Najbardziej znanym modelem erozji
wybrzeża jest koncepcja Bruuna
z 1962 r. [Davidson-Arnott 2005]. Ten
dwuwymiarowy model określa wzrost
wielkości cofania brzegu przy podnoszeniu się poziomu morza i pozwala oszacować ilość erodowanego osadu w górnej
części profilu wraz z akumulacją w jego
dolnej części. Przedstawiany jest wzorem:
R = (Ld / B + hd)  S,
gdzie R – cofnięcie nadbrzeża, Ld – odległość nadbrzeża do głębokości hd, na
której załamuje się fala i przemieszcza
osad dna, B – wysokość erodowanego
nadbrzeża, S – wzrost poziomu morza.
Nadbrzeże rozumiane jest jako lądowa, nadwodna część wybrzeża niezalewana przez morze. Na wybrzeżu wydmowym stanowią je wały wydm nadmorskich i rozdzielające je rynny międzywydmowe. Brzeg to najczęściej forma plaży, okresowo zalewana lub odsłaniana przy podnoszeniu i opadaniu poziomu. Podbrzeże to podwodna część
wybrzeża stanowiąca dno morza
w strefie płytkowodnej, gdzie falowanie
wpływa na przebudowę osadu.
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wysokości 416 kilometra polskiego wybrzeża, położony we wschodniej części
Mierzei Bramy Świny. Jest to rejon,
gdzie po każdym spiętrzeniu sztormowym rejestrowano erozję brzegu i nadbrzeża oraz ponowną jego odbudowę
w okresach wiosennych. Pozwalało to na
prowadzenie obserwacji w tym samym
miejscu, na stale odtwarzających się
formach o podobnych parametrach morfologicznych. Ponadto obszar ten zmienia się pod wpływem naturalnych procesów, bez ingerencji człowieka.

Metody i obszar badań
Obszar badań położony jest we
wschodniej części Mierzei Bramy Świny,
3 km od Międzyzdrojów (ryc. 1). Dominuje tu wiatr zachodni, o największych
prędkościach z sektora odmorskiego (ryc.
1c). Wybrzeże wydmowe w tym rejonie
podlega niszczeniu i okresowej odbudowie po kolejnych spiętrzeniach sztormowych. Pomiędzy rokiem 1997 a 2001
powstała na tym odcinku nowa wydma
przednia o wysokości około 3 m n.p.m.

Ryc. 1. Położenie i ukształtowanie Mierzei Bramy Świny: A – lokalizacja na wybrzeżu, B – lokalizacja na
wyspach Wolin i Uznam, C – kierunki i prędkości wiatru w Świnoujściu w latach 1961–1995 [Łabuz 2009a],
D – ukształtowanie rzeźby mierzei, podział na odcinki morfodynamiczne, E – rzeźba na 416 km wybrzeża
Fig. 1. Localization and relief of the Świna Gate Sandbar: A – location on the coast, B – location on Uznam
and Wolin Islands, C –wind directions and velocity in Świnoujście 1961–1995 [Łabuz 2009a], D – relief of the
sandbar, morphodynamics sections, E – relief of the 416 km coastal section.
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wysokości plaży i ilości osadu budującego wydmę przednią (ryc. 2a). W okresie
dziesięcioletnich badań zmiany wysokości na profilu wyniosły do 8 m na wydmie przedniej i plaży górnej, a bilans
dał wzrost wysokości wydmy przedniej
o około 2 m (ryc. 2b).
Prace terenowe polegały na pomiarach profili niwelacyjnych usytuowanych
poprzecznie do linii wody. Powtarzalne
profile prowadzono od stałych reperów
zlokalizowanych na stabilnym drugim
wale wydmowym. Pomiar rzeźby wykonywano przy użyciu niwelatora, oznaczając za pomocą drewnianych palików
charakterystyczne formy terenu: podnóże, grzbiet i krawędź wydmy przedniej,
początek plaży, wydmy embrionalne na

[Łabuz 2005a]. Skutki morfologiczne
jednego z najsilniejszych spiętrzeń
z listopada 1995 r. widoczne są na badanym obszarze do dziś w postaci podcięcia dolnej części stoku, obecnie drugiego
od brzegu wału wydmowego. Podcięcie
to znajduje się na wysokości 3,2 m
n.p.m. Do analiz wytypowano profil
założony na 416 km polskiego wybrzeża
(ryc. 1e). Profil jest typowy dla morfologii całego odcinka tej części mierzei,
wykazuje zróżnicowane w czasie tendencje rozwoju z nieznaczną przewagą procesów akumulacyjnych [Łabuz 2009a].
Akumulacja polega na rozbudowie wydmy przedniej, także jej rekonstrukcji po
jesienno-zimowych spiętrzeniach sztormowych. Występuje tu duża zmienność

Ryc. 2. Dynamika rzeźby na profilu 416 km za okres 2001–2010: A – warstwa dynamiczna podłoża,
B – zmiany wysokości i jej bilans.
Fig. 2. Relief dynamics along the 416 km profile section in the period 2001–2010: A – dynamic layer of the
profile, B– height changes and balance.

336

Wpływ spiętrzeń sztormowych na przebudowę profilu wybrzeża wydmowego Mierzei Bramy Świny

zastosowano następujące wskaźniki
(ryc. 3):
– plaża: szerokość przed (Lp B) i po
spiętrzeniu (Lp A), zmiana szerokości
(ΔLp), wysokość (plaży górnej) przed
(Hp B) i po spiętrzeniu (Hp A), zmiana
wysokości (ΔHp), zmiana objętości
(ΔQp), zmiana objętości na 1m2 ΔQp 1,
– wydma przednia: szerokość (Lw),
przed (Lw B) i po spiętrzeniu (Lw A),
cofnięcie podstawy (Δpw), cofnięcie
krawędzi korony (Δkw), wysokość (Hw),
zmiana wysokości (ΔHw), zmiana objętości ΔQw, zmiana objętości na 1m2
ΔQw 1.
Stosowane skróty parametrów w obliczeniach i ich lokalizację na profilu
zawiera ryc. 2 (wykorzystano je m.in.
w tab. 2).
Dane z badań terenowych analizowano w arkuszach programu Excel, uzyskując zestawienia zmienności rzeźby na
profilach. Przy pomocy programu Grapher wykonywano digitalizację profili,
polegającą na odczycie wysokości H co

plaży, zasięgi napływu podczas sztormu
oraz linię wody. Odległości pomiędzy
tymi punktami mierzono taśmą mierniczą. Przy użyciu kompasu geologicznego
dokonano pomiaru azymutu i nachyleń
form rzeźby. Wykorzystano niwelator o dokładności podwójnej niwelacji ±2 mm na kilometr oraz składaną łatę
niwelacyjną o długości 5 m. Błąd odczytu wysokości określono na podstawie
powtarzalnych pomiarów testowych na
2 cm. W latach 2006–2008 profile przedłużano do płytkiego podbrzeża na maksymalną głębokość 1,2 m. W trakcie
badań pobierano również próbki osadu
powierzchniowego. W opracowaniu
zestawiono uśrednione wyniki uziarnienia z sześciu cykli pomiarowych w warunkach między sztormami oraz trzech
z warunków po sztormach. Opracowano
je za pomocą metody sitowej, wyliczając
stosowne wskaźniki uziarnienia metodą
Folka i Warda [1957].
W interpretacji parametrów i zmian
rzeźby w wyniku spiętrzeń sztormowych

Ryc. 3. Mierzone parametry profilu brzegu: Rm – rynna międzywydmowa, W – wydma przednia, P – plaża,
B – profil przed sztormem, A – profil po sztormie, Δpw– zmiana podstawy wydmy, Δkw – zmiana krawędzi
grzbietu wydmy, ΔHp – zmiana wysokości plaży, ΔLp – zmiana szerokości plaży, Lp – szerokość plaży,
ΔQw – zmiana objętości wydmy (na 1mb), ΔQp – zmiana objętości plaży (na 1 mb), Hm – poziom morza
podczas spiętrzenia, Nf – napływ wody podczas spiętrzenia (maks. 3,5 m).
Fig. 3. The measured parameters of the coast profile: Rm – interdune runnel, W – foredune, P – beach,
B – profile before storm, A – profile after storm, Δpw – foredune foot changes, Δkw – foredune ridge edge
changes, ΔHp – beach height changes, ΔLp – beach width changes, Lp – beach width, ΔQw – sand volume
changes in foredune (per 1 m wide profile), ΔQp – sand volume changes in beach (per 1 m wide profile),
Hm – storm sea level, Nf – wave run-up (max. 3,5 m).
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1 m długości. Wartości sumowano
w obszarze wydzielonych form rzeźby:
wydmy przedniej, plaży górnej lub całej
plaży: ∑ HxL, gdzie: x – forma, L – szerokość formy na profilu w metrach.
Zmiany ich wysokości określano, odejmując obliczone wysokości co 1 m szerokości z pomiaru po (A) i przed sztormem (B).
Sumę zmian wysokości przeliczano
na objętość osadu przypadającą na 1 metr
bieżący formy:

Charakterystyka poziomów morza
i falowania na wybrzeżu Mierzei
Bramy Świny
Wahania poziomu morza związane są
z oscylacją układów ciśnień i powstawaniem wiatrów wzbudzających falowanie
morza [Zeidler i in. 1995, KowalewskaKalkowska, Wiśniewski 2009]. Amplituda wahań poziomu morza osiąga w Świnoujściu 3,2 m. Średni poziom morza na
polskim wybrzeżu to 500 cm, co odpowiada wysokości 0 m n.p.m. Stan alarmowy w Świnoujściu wynosi 80 cm
ponad poziom średni. Powyżej tego poziomu zaczynają się spiętrzenia sztormowe. Falowanie morza zależy od prędkości i kierunku wiatru oraz od długości
jego trwania [Zeidler i in. 1995]. Długotrwały wiatr o dużych prędkościach (14
m/s i więcej), wiejący od otwartego morza, powoduje powstawanie silnego falowania sztormowego. Większość spiętrzeń sztormowych na zachodnim wybrzeżu (o sile powyżej 6 w skali Beauforta) powstaje przy wietrze północnym –
55 %, północno-zachodnim – 31 %
i północno-wschodnim – 14 %. Największe sztormy, o sile od 10 do 12 B, powstają przy wietrze z sektora NE i niosą
ze sobą katastrofalne w skutkach zniszczenia brzegu i infrastruktury [Zeidler
i in. 1995]. Prawdopodobieństwo powstania takich sztormów w ciągu roku
jest niewielkie (1 %), dotyczy przede
wszystkim okresu jesienno-zimowego.
Towarzyszy im fala o wysokości od 0,5
do 1 m [Szopowski 1961, Dubrawski,
Zawadzka 2006]. Pomiar wysokości fali
na brzegu jest utrudniony, ponieważ
przekształca się ona wraz wypłycaniem
dna, co często dodatkowo spiętrza wodę
nabiegającą na plażę. W wyniku długotrwałego falowania wiatrowego na wybrzeżu dochodzi do podniesienia lustra
wody z nakładającą się na nie falą, sięgające do wysokości 3,2–3,5 m n.p.m., jak
ustalono w trakcie pomiarów niwelacyjnych brzegu [m.in. Łabuz 2009b, Łabuz,

n

Q X  ( H i ) *1m;
i 1

Ze wzoru otrzymano zmiany objętościowe osadu analizowanych form
w okresie przed i po sztormie, np. dla
wydmy: ΔQw = Qw A – Qw B. Po podzieleniu przez sumę szerokości formy
otrzymywano zmiany objętości osadu
przypadające na 1 metr kwadratowy
podłoża:
Qw
Qw1 
;
Lw
Informacje dotyczące parametrów
spiętrzeń sztormowych uzyskano z rejestrowanych danych przez Kapitanat Portu
w Świnoujściu. Wykorzystano wysokość
poziomu morza (Hm), prędkość wiatru
(U), kierunek wiatru (Dw), kierunek
podejścia falowania (Df), czas trwania
sztormu (Tf) oraz liczbę spiętrzeń pomiędzy pomiarami (Lf) oraz maksymalny
napływ podczas sztormu (Nf). W analizach ujęto dane z pomiarów dotyczących
spiętrzeń sztormowych od 2001 do
2010 r.
Na podstawie uzyskanych danych obliczono statystyczne korelacje pomiędzy
charakterystycznymi wskaźnikami rzeźby pomierzonymi przed i po spiętrzeniu
sztormowym, przy uwzględnionych parametrach falowania sztormowego. Do
analiz tych posłużył program Statistica.
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Kowalewska-Kalkowska 2011]. Za katastrofalne uważane są spiętrzenia sztormowe z poziomem morza 1 m ponad
średni [Dubrawski, Zawadzka 2006].
Powoduje to podtopienie obszaru plaży
i przelewanie się wody przez obniżenia w
wydmach o wysokości do 4 m n.p.m.
Wszystkie formy poniżej tej wysokości
są abradowane, a wały wydmowe, znajdujące się na zapleczu plaży, cofają się.
Wielkość rozmywania i cofania brzegu
zależy zarówno od wysokości podpiętrzenia jak i długości czasu jego trwania
[Graff 1977]. Współcześnie wszystkie
silne jesienno-zimowe sztormy powodują
rozmywanie i przemieszczanie się brzegu
na południe ze średnią prędkością
0,1 m/rok w ciągu ostatnich 100 lat
i 0,5 m/rok za okres 1960–1983 [Zawadzka-Kahlau 1999].
W okresie 1985–1995 w Świnoujściu
zarejestrowano największą liczbę spiętrzeń sztormowych na polskim wybrzeżu
(72 dni), w tym 14 z poziomem morza
o 1 m wyższym od średniego [Dubrawski, Zawadzka-Kahlau 2006]. Ich czas
trwania wynosił od 11 do 20 godzin.
Prognozy wykazują, że w rejonie Świnoujścia spiętrzenie sztormowe może pojawić się dwukrotnie w ciągu roku.
Najwyższy poziom morza zanotowany na polskim wybrzeżu w stacji mareograficznej w Świnoujściu wyniósł 696
cm (w lutym 1874 r.). W XX w. kilkakrotnie pojawiły się spiętrzenia sztormowe z poziomem morza 2 m powyżej
średniego, między innymi w latach 1904,
1913 i 1914 wydmy mierzei na wyspach
Uznam i Wolin zostały poważnie zniszczone przez silne sztormy, a miejscowości nadmorskie podtopione [Zeidler i in.
1995]. Sztormy spowodowały rozmycie
wydm i przerwanie wąskich mierzei
jezior Bukowo, Jamno czy Mierzei
Dziwnowskiej. W tym też czasie, po
rozmyciu wałów wydm, był przerywany
Półwysep Helski w rejonie Chałup
i Kuźnicy oraz zalewane były wydmowe
nadbrzeża Trójmiasta. W ciągu ostatnich

15 lat silne sztormy na polskim wybrzeżu
kilkakrotnie niszczyły brzeg wydmowy,
zagrażając nisko położonym obszarom
lądu [Łabuz 2007a]. W 1993 r. sztormy
spowodowały podtopienie nisko położonych obszarów Półwyspu Helskiego
(poziom wody był 1,5 m wyższy od
średniego). W 1995 r. silny sztorm, przy
poziomie morza ponad 1,5 m od średniego, podtopił, między innymi, nabrzeża
portowe w Świnoujściu (poziom morza
670 cm), a po przerwaniu wydm – nadmorski park w Kołobrzegu (poziom morza 640 cm) i tereny rolnicze w rejonie
Sianożętów. Na analizowanym odcinku
spiętrzenie to spowodowało powstanie
podcięcia abrazyjnego dolnej części
stoku obecnego drugiego wału wydmowego (od 2001 r.). To podcięcie stoku
odmorskiego wydmy zostało ustabilizowane przez roślinność i rozwój nowego
wału wydmy przedniej w latach 1997–
2001. Jest ono jednak nadal widoczne
w rzeźbie terenu – położone jest na rzędnej 3,2 m n.p.m. i wynosi od 0,2 do
0,5 m wysokości na badanym obszarze
mierzei.
Charakterystyka spiętrzeń
sztormowych na badanym
odcinku brzegu
W analizach uwzględniono wybrane
spiętrzenia sztormowe zarejestrowane od
jesieni 2001 r. (tab. 1). Meteorologiczne
warunki ich powstawania omawiają
Kowalewska-Kalkowska i Wiśniewski
[2009]. W sezonie jesienno-zimowym
2001/02 wystąpiło pięć znaczących spiętrzeń z maksymalnym poziomem morza
1,4 m ponad średni. Rozmyciu uległy
wydmy przednie o wysokościach 3–4 m
na Mierzei Bramy Świny, które uformowały się w latach 1997–2001 [Łabuz
2005a]. Na omawianym profilu wydma
uległa rozmyciu w trzech czwartych, a jej
podnóże – cofnięciu łącznie o 8 m
(ryc. 4). Po chłodnym sezonie 2002/03,
gdy wybrzeże było skute lodem aż do
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ponownie erozję i cofanie podstawy
wydmy (ryc. 5c). Wał wydmowy na
badanym odcinku zniknął zupełnie (pomiędzy 417 a 415 km). Jego odbudowa
miała miejsce od późnej wiosny 2007 r.
do połowy 2008 r. Wał powstał na nowo,
jednak został o kilka metrów cofnięty
w głąb rynny międzywydmowej, co jest
typowe dla odcinków abrazyjnych [m.in.
Carter i in. 1990]. W międzyczasie zarejestrowano niewielkie spiętrzenie w marcu 2008 r., które spowodowało jedynie
obniżenie plaży. Do 2009 r. została rozbudowana objętość i wysokość wału, po
czym w październiku długotrwałe i silne
spiętrzenie spowodowało abrazję około
jednej czwartej osadu (ryc. 6a). Ostatnie
spiętrzenie, z grudnia 2010 r., spowodowało niewielkie podcięcie dolnej części
jeszcze nie odbudowanego stoku wydmy
przedniej oraz obniżenie plaży. Za każdym razem napływ wody podczas sztormu sięgał 3,2 do 3,5 m n.p.m., na co
wskazywało położenie nanosów materii
organicznej lub co rejestrowano w trakcie samego spiętrzenia.

marca, nastąpiły kolejno dwa sezony ze
spiętrzeniami w 2003 i 2004 r. (ryc. 5a,
ryc. 5b). Dwa następujące po sobie spiętrzenia sztormowe w grudniu 2003 r.
spowodowały ponowne cofnięcie lub
częściowe rozmycie wałów wydm przednich oraz przerwanie w miejscach, gdzie
ich wysokość nie przekraczała 3 m
n.p.m. [Łabuz 2009b]. Spiętrzenie z listopada 2004 r. spowodowało erozję
wydm na badanym odcinku i zmniejszenie ich objętości nawet o jedną trzecią
[Łabuz, Kowalewska-Kalkowska 2011].
Kolejne dwie zimy pozbawione były
znaczących sztormów. W listopadzie
2006 r. wystąpiło spiętrzenie z najwyższym w ciągu ostatnich lat poziomem
morza – 1,47 m ponad średni. Woda
napływająca na brzeg sięgała wtedy do
wysokości 3,5 m n.p.m. i zupełnie rozmyła wał wydmy przedniej na badanym
odcinku (ryc. 4). Wlewając się przez
bramy sztormowe, powodowała erozję
i jednocześnie, punktowo, akumulację
w rynnie
międzywydmowej
[Łabuz
2009b]. Następne znaczące spiętrzenia
nastąpiły w styczniu 2007 r., powodując

Tab. 1. Spiętrzenia sztormowe notowane w Świnoujściu analizowane w opracowaniu
(średni poziom morza 500 cm).

Data wystąpienia

Spiętrzenie sztormowe

Wiatr

Rok

Dzień
Miesiąc

Maksymalny
poziom morza
[cm]

H morza
powyżej
średniego [m]

Falowanie
w [B]

Kierunek

Prędkość
[m/s]

2001
2001
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010

09.11
16.11
23.11
01.01
06.12
23.11
01.11
18.01
23.03
15.10
14.12

596
597
598
604
594
629
647
640
604
633
600

0,96
0,97
0,98
1.04
0,94
1,29
1,47
1,40
1,04
1,33
1,00

6
6
7
7 (9)
7
10–12
8–9 (12)
10
7
8–9
6

N
NW
NW
NNE
N
NW
N
NW
NE
NNE
NNE

11–13
11–14
13–15
13–15
14–16
17–20
16–20
15–19
12–15
15–18
14–16

Źródło: dane Kapitanatu Portu Świnoujście
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Ryc. 4. Kształt profilu brzegu (416 km) przed (1) i po sztormie (2) oraz po kolejnym (3) za okres 2001–2009.
Zasięgi napływu (4), poziom morza (5) oraz poziom morza podczas spiętrzenia sztormowego z datą głównego
wystąpienia (6), główna abrazja (7) i akumulacja (8), Rm – rynna międzywydmowa, W – wydma przednia,
P – plaża.
Fig. 4. The coastal profile relief (416 km) before storm (1), after (2) and after another one (3) between 2001–
2009. Ranges of waves run-up (4), sea level (5) sea level during storm with date of main occurrence (6), main
abrasion (7) and accumulation (8), Rm – interdune runnel, W – foredune, P – beach.
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Fig. 5. The
photographic
documentation of
the 416 km profile
changes caused
by surge on:
a – 06.12.2003,
b – 23.11.2004,
c – 01.11.2006
and 17.01.2007

Ryc. 5.
Dokumentacja
fotograficzna
zmian na profilu
416 km przy
spiętrzeniu z:
a – 06.12.2003,
b –23.11.2004,
c – 01.11.2006 i
17.01.2007.
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Ryc. 6. Zmiany objętości osadu na profilu 416 km za okres 2001–2010: A – zmiany procentowe w całym
okresie w stosunku do profilu z 2001r., a) sztormy, b) okresy zlodzenia, B – zmiany objętości osadu wydmy
przedniej (a) i plaży (b) po spiętrzeniach sztormowych, C– zmiany objętości osadu wydmy przedniej na każdy
metr kwadratowy profilu.
Fig. 6. The sand volume changes along the 416 km profile in period 2001–2010: A – percent changes in whole
period in relation to 2001, a) storms, b) ice period, B – foredune volume changes (a) and beach (b) after storm
surges, C– foredune volume changes for each square meter of the profile.
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Zmiany objętości osadu, jakie zarejestrowano na plaży i wydmie przedniej
w trakcie poszczególnych spiętrzeń,
wykazują duże zróżnicowanie. Są to
jednak wielkości w zbliżonej skali wartości. Największy ubytek osadu nastąpił po
najsilniejszych spiętrzeniach w latach
2002, 2004, 2006 i 2007. W 2002 czy
2004 r. większa erozja wynikała z niedużej jeszcze wysokości wydmy przedniej.
W listopadzie 2006 i styczniu 2007 r.
wystąpiły jedne z silniejszych spiętrzeń
sztormowych, którym towarzyszyło
podniesienie poziomu morza o prawie
1,5 m (tab. 1). Spowodowały one większą erozję niż pojedynczy sztorm, ze
względu na krótki czas, w jakim nastąpiły po sobie. Przez rozmyty w listopadzie
wał wydmy przedniej woda przelewała
się przez kilka dni w styczniu 2007 r.
Przez rozległe bramy sztormowe woda
podchodziła do starszego wału wydmowego, erodując nieznacznie podłoże
częściowo ustabilizowanej rynny międzywydmowej i odkładając materiał
w stożku sztormowym. Szczególny przypadek stanowi sytuacja niedużego, wiosennego spiętrzenia z marca 2008 r.
W okresie tym zaczynają się intensywne
procesy eoliczne. Z tego powodu na
wydmie przedniej zarejestrowano akumulację osadu, a samo spiętrzenie spowodowało tylko obniżenie plaży. Podobna sytuacja wystąpiła podczas pierwszego (zarejestrowanego na profilu) spiętrzenia z grudnia 2003 r., gdy na wydmie
bilans osadu był nieznacznie dodatni
(ryc. 5b).
Po jednokrotnym spiętrzeniu w ciągu
roku wydma podlegała odbudowie. Kilka
spiętrzeń w trakcie sezonu powodowało
całkowitą erozję wydmy (2001/02
i 2006/07). Z kolei po silnych spiętrzeniach następujących po sobie w krótkim
okresie, wydma przednia uległa przemieszczeniu w głąb rynny międzywydmowej. Tam stopniowo była odbudowana, ale na rzędnej wyższej w stosunku

Wpływ spiętrzeń sztormowych
na przebudowę profilu brzegu
Analiza materiału dotyczącego morfologii brzegu przed i po spiętrzeniu
sztormowym wskazuje na wyrównywanie profilu plaży po ustąpieniu sztormu.
Wszystkie formy wklęsłe (np. laguny)
i wypukłe (wały brzegowe, wydmy embrionalne z górnej plaży) są niszczone.
Szerokość plaży pomierzona wzdłuż
profilu związana jest z poziomem morza
w dniu rejestracji terenowej. Istotnej
zmianie w okresie spiętrzenia sztormowego podlega wysokość plaży. Na badanym odcinku plaża górna, u podnóża
wydmy przedniej, miała zwykle wysokość 2–2,5 m n.p.m. Po spiętrzeniu obniżała się do 1,5 m n.p.m., a po kilku następujących po sobie spiętrzeniach
(2007 r.) – do nawet poniżej 1 m n.p.m.
Profil nachylenia brzegu po spiętrzeniu
kształtowany był również przez tempo
zanikania falowania. Przy gwałtownym
ucichaniu sztormu powstawały największe skarpy pomiędzy wydmą a plażą.
Osad z erodowanej wydmy gromadził się
u jej podnóża, wypełniając wcześniejsze
nierówności podłoża. Plaża była wtedy
bardzo niska i nieznacznie tylko nachylona w kierunku morza. Przy wolnym
ucichaniu sztormu powstawał profil
plaży o większej różnicy wysokości
i bardziej nachylony w kierunku morza.
Wielkość abrazji wydmy, to jest cofnięcie jej podstawy (Δpw) lub grzbietu
(Δkw) oraz zmiana objętości budującego
ją osadu (ΔQw), zależała od wysokości
poziomu morza (Hm) oraz od długości
trwania samego spiętrzenia (Tf). Pewien
wpływ na tempo cofania wydmy miała
roślinność stabilizująca podłoże. Tam,
gdzie rośliny rosły gęsto, ich korzenie
hamowały erozję i tym samym cofanie
wału. W innych miejscach wał był bardziej rozmywany i powstawały bramy
sztormowe, przez które woda przelewała
się do rynny międzywydmowej.
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do poprzedniego położenia nad poziomem morza.
Wielkość erozji wydmy zależała od
wysokości plaży u jej podnóża. Jeśli
plaża była niższa, przy powstającym
spiętrzeniu woda docierała szybciej pod
jej stok, dłużej powodując erozję. Zależność ta jest widoczna przy porównaniu
zmian objętościowych wydm wzdłuż
mierzei wywołanych przez to samo zjawisko sztormowe. Tam, gdzie plaże
w wyniku akumulacji eolicznej mają
wysokość 3 i więcej metrów (420–421
km), wydmy nie są niszczone [Łabuz
2005b, 2009b, Łabuz, KowalewskaKalkowska 2011]. Z kolei tam, gdzie
plaża górna ma wysokość poniżej 2,5 m,
po spiętrzeniach sztormowych widoczna
jest erozja wału wydmy przedniej.
Każde spiętrzenie wywoływane jest
przez wiatr o dużej prędkości – 15–20
m/s. Ustalono, że zanim woda zacznie
zalewać plażę, osad jest z niej wywiewany w kierunku lądu. Gromadzi się on na
wydmie przedniej oraz poza nią, w rynnie międzywydmowej. Po każdym takim
spiętrzeniu akumulacja może dochodzić
do 10 cm wysokości na wydmie i do 5–6
cm w rynnie. Czynnik ten jest istotny
przy założeniu, że tuż przed erozją wydma jest nadbudowywana, a plaża –
obniżana (o 10–20 cm). W efekcie, mimo
podcinania podnóża wydmy przez napływające fale, bilans osadu może być
dodatni, tak jak 04.2008 (ryc. 6c). Wyniki pomiarów transportu eolicznego podczas rozwoju spiętrzenia wykazują intensywne dostawy piasku na wał wydmy
przedniej przy wietrze podchodzącym
z sektorów skośnych do brzegu [Łabuz
2007b].

dominuje osad średnioziarnisty (80–
90 %), o średniej średnicy 0,35 mm. Na
wydmie przedniej udział piasku drobnoziarnistego wzrasta do 20 % (Md = 0,3
mm, wysortowanie: 0,31). Na plaży
górnej, gdzie osad najczęściej jest akumulowany w wyniku oddziaływania procesów eolicznych, udział piasku drobnoziarnistego wzrasta do 40 % (Md = 0,25
mm). Frakcja gruboziarnista występuje
najczęściej przy linii wody i w obniżeniu
między rewą a linią wody (od 0,5 do
1 mm).
Po sztormach wyraźnie zamienia się
skład granulometryczny. W rynnie międzywydmowej wzrasta udział piasku
drobnoziarnistego i bardzo drobnoziarnistego, w wyniku zwiewania osadu z plaży i wydmy w początkowej fazie sztormu. Na plaży górnej gromadzi się osad
z rozmytej wydmy przedniej. Jest to osad
bardzo dobrze wysortowany (0,35),
o średnicy około 0,3 mm. Na plaży dolnej często dominuje osad średnio- i gruboziarnisty, a czasami tylko gruboziarnisty (średnia średnica: 1,9 mm, wysortowanie: 0,3), pochodzący z dyferencjacji
osadu w potoku napływu i spływu wody.
W płytkim podbrzeżu wzrasta udział
piasku średnio- i gruboziarnistego. Analiza uziarnienia osadu powierzchniowego
wskazuje na kierunek przemieszczania
osadu z rozmywanych form brzegu
w kierunku morza. Osad cięższy, średnioziarnisty, z wydmy deponowany jest
u jej rozmytego podnóża. Osad drobniejszy jest wymywany z brzegu, co powoduje wyraźny wzrost frakcji gruboziarnistych na całym przekształconym profilu.
Jedynie na zapleczu wału wydmowego
akumulowany jest osad drobnoziarnisty.
Tam najczęściej zachodzi akumulacja
eoliczna, powodowana w początkowej
fazie rozwoju spiętrzenia sztormowego
przez wiatr o dużej prędkości. Wysortowanie osadu w poszczególnych strefach
jest bardzo dobre.

Wpływ spiętrzeń sztormowych
na litologię profilu brzegu
Osad budujący brzeg i nadbrzeże badanego odcinka w przewadze składa się
z piasku drobno- i średnioziarnistego
(ryc. 7). W rynnie międzywydmowej
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Ryc. 7. Porównanie uśrednionego uziarnienia osadów powierzchniowych form profilu brzegu 416 km
w warunkach normalnych (N = 6 prób dla formy) oraz po spiętrzeniu sztormowym (N = 3). Piasek: P Gz –
gruboziarnisty, P Sz – średnioziarnisty, P Dz – drobnoziarnisty, P B Dz – bardzo drobnoziarnisty. Rm – rynna
międzywydmowa, Wp – wydma przednia, Pg – plaża górna, Pd – plaża dolna, Lw – linia wody, Rr – rynna
rewowa, R – rewa.
Fig. 7. The comparison of the average surface granulation for each form on the profile 416 km in normal
conditions (N = 6 samples per form) with after storm granulation (N = 3). Sand: P Gz – coarse, P Sz – medium,
P Dz – fine, P B Dz – very fine. Rm – runnel, Wp – foredune, Pg – upper beach, Pd – lower beach, Lw – water
line, Rr – runnel, R – bar.

w dolnej części plaży oraz przy niskim
poziomie morza, szerokość plaży po
sztormie jest większa niż przed spiętrzeniem. Zależność wykazuje szerokość
plaży (Lp) i jej wysokość przed sztormem (Hp B) porównywana z wielkością
erozji wydmy, rozumianą jako zmiana
objętości wału (ΔQw). Im wyższa była
plaża górna, tym erozja wydmy przedniej
była mniejsza. Większa wysokość plaży
(Hp) chroni wydmę przed niszczeniem.
Im niższa wysokość plaży górnej przed

Związek parametrów spiętrzeń i zmian
morfologii brzegu
Na podstawie przeprowadzonej korelacji wytypowanych parametrów ustalono, że nie ma związku pomiędzy szerokością plaży przed i po sztormie (tab. 2).
Nie można stwierdzić związku pomiędzy
tymi zmiennymi, ponieważ ich wartość
zależy bezpośrednio od poziomu morza.
Często w wyniku wzmożonej erozji wydmy przedniej i odkładaniu osadu
346

Wpływ spiętrzeń sztormowych na przebudowę profilu wybrzeża wydmowego Mierzei Bramy Świny

sztormem, tym większe cofnięcie podnóża wydmy (Δpw) i krawędzi jej grzbietu
(Δkw) – tym samym wydma jest węższa.
Są jednak okresy, gdy jej zwężanie jest
nieznaczne, ponieważ przemieszcza się
w kierunku lądu, wkraczając w rynnę
międzywydmową (w latach 2006–2009).
Zmiany objętości osadu czy szerokości
plaż wykazują pewne podobieństwo do
zmian objętości osadu wydmy. Oznacza
to, że spiętrzenie równomiernie niszczy
zarówno plażę jak i wał wydmowy, odprowadzając osad z nadbrzeża i brzegu.
Wykazano związek poziomu morza
podczas spiętrzenia z wielkością cofnięcia wydmy, zmianą objętości osadu plaży
oraz, częściowo, zmianą objętości osadu
wydmy (ryc. 8, tab. 2). Ważnym czynnikiem odpowiadającym za niszczenie
wydmy przedniej i plaży jest wysokość
poziomu morza podczas spiętrzenia
sztormowego (Hm), co potwierdza uzyskana korelacja. Czas trwania sztormu
(Tf) ma największy wpływ na wielkość
erozji, to jest zmianę objętości wydmy
(ΔQw). Im dłużej trwa sztorm, tym większy ubytek osadu w wydmie przedniej
i większe obniżenie wału. Liczba sztormów (Lf) oraz wysokość napływu (Nf)
również miała wpływ na wielkość erozji
wydmy (ΔQw) i plaży (ΔQp). Im więcej
zarejestrowano spiętrzeń w danym roku
(Lf), tym większe było cofnięcie krawędzi grzbietu wydmy (Δkw). Ponadto
widać pewien związek poziomu morza
(Hm) z wielkością obniżenia plaży po
spiętrzeniu (Hp A). Im wyższy poziom
morza, tym niższa plaża po jego ustaniu.
Z analiz korelacji wynika wspomniany
związek prędkości wiatru (U) z obniżaniem plaż i spadkiem ich szerokości
w wyniku zwiewania osadu w kierunku
lądu. Im większa prędkość wiatru, tym
większy spadek objętości osadu plaży
(ΔQp) oraz wysokości plaży górnej
(Hp A).

Dyskusja
Powtarzalność zjawisk sztormowych
wykazuje zależność przede wszystkim od
pór roku i układów cyrkulacyjnych przechodzących nad badanym obszarem. Co
roku procesy te przebiegają z inną intensywnością. Nie w każdym okresie jesienno-zimowym zdarzają się silne sztormy
niszczące wydmy nadmorskie [Kowalewska-Kalkowska, Wiśniewski 2009].
Częste sztormy z przełomu lat 2001/02,
które rozmyły lub znacznie podcięły wał
wydmy przedniej (zwłaszcza w zachodniej i wschodniej części mierzei), nie
powtórzyły się w roku następnym [Łabuz
2009a].
Według polskich opracowań, najbardziej zagrożone są te odcinki brzegu,
gdzie plaża ma do 30 m szerokości
i wysokość do 1,5 m n.p.m., a wydma –
30 m szerokości i wysokość do 5 m [Dubrawski, Zawadzka-Kahlau 2006]. Autorzy ci uważają, że plaże o wysokości 2 m
są najbardziej bezpieczne. Z prowadzonych badań wynika, że na brzegach
o górnej plaży wyższej niż 3 m n.p.m.
(m.in. środkowa część Mierzei Bramy
Świny, odcinek 420–421 km) wydmy nie
są rozmywane przez sztormy powstające
przy poziomie morza do 1,5 m ponad
średni [Łabuz 2005a, 2009b].
Studia teoretyczne, empiryczne i eksperymentalne próbują określić warunki
sztormowej erozji wydmy. Określono, że
głównym czynnikiem wielkości erozji
wydmy jest poziom morza, w mniejszym
stopniu – profil wyjściowy nachylenia
brzegu i czas spiętrzenia [Graaff 1986].
Badania eksperymentalne, prowadzone
w warunkach laboratoryjnych, potwierdzają tę tezę, podkreślając wagę wysokości napływu wody na stok, która kształtuje strefę zmywu, czyli erozji wydmy
[Rijn 2009]. W modelu Brunna z 1962 r.
uwzględnia się przede wszystkim powolny wzrost poziomu morza, lecz model
ten nie daje zadowalających wyników
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Tab. 2. Siatka korelacji parametrów spiętrzeń sztormowych i rzeźby profilu, gdzie: Hm – poziom morza, U – prędkość wiatru, Df – kierunek podejścia falowania,
Tf – czas trwania sztormu, Lf – liczba spiętrzeń pomiędzy pomiarami, Hp B – wysokość i Lp B – szerokość plaży górnej przed spiętrzeniem, Hp A – wysokość
i Lp A – szerokość plaży górnej po spiętrzeniu, ΔLp – zmiana szerokości plaży, ΔHp – zmiana wysokości plaży górnej, ΔQp – zmiana objętości osadu plaży,
ΔQp1 – zmiana objętości osadu plaży na 1 m2, Hw B – wysokość i Lw B – szerokość wydmy przed spiętrzeniem, Hw A – wysokość i Lw A – szerokość wydmy
po spiętrzeniu, Δpw – zmiana podstawy wydmy, Δkw – zmiana krawędzi wydmy, ΔQw – zmiana objętości osadu wydmy, ΔQp 1 – zmiana objętości osadu
wydmy na 1 m2.
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Ryc. 8. Korelacje wybranych parametrów spiętrzeń sztormowych i rzeźby profilu 416 km: A – poziom morza
podczas spiętrzenia a zmiana objętości wydmy, B – poziom morza podczas spiętrzenia a abrazja wydmy
na 1 m2, C – długość sztormu a zmiana objętości wydmy, D – poziom morza podczas spiętrzenia a cofnięcie
podstawy wydmy, E – poziom morza podczas spiętrzenia a obniżenie plaży górnej, F – poziom morza podczas
spiętrzenia a wysokość plaży po sztormie.
Fig. 8. The correlation of selected parameters of storm surges and profile relief on 416 km: A – sea level
during storm to dune volume changes, B – sea level during storm to volume of abraded dune per 1 m2,
C – storm period to dune volume changes, D – sea level during storm to dune foot retreat, E – sea level during
storm to upper beach leveling, F – sea level during storm to beach height after storm.

w analizach spiętrzeń sztormowych [Davidson-Arnott 2005]. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wysokość poziomu morza podczas spiętrzenia odgrywa
istotną rolę w erozji wydmy, zmianie jej
objętości, czy wartości cofnięcia jej podstawy. Jednak nie osiągnięto pomiędzy
tymi parametrami pełnej korelacji, ze
względu na okresowe zmiany wysokości

na plaży form niższego rzędu, w tym
obecność wydm embrionalnych, hamujących rozwój erozji wydmy przedniej.
Ponadto zaobserwowano, że obecność na
plaży obniżeń o charakterze lagun plażowych, wyższych wałów brzegowych
czy wreszcie rozleglejszych rew, skutecznie deformuje napływ falowania
i wpływa na bilans erozji wydmy. Po349
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każdym spiętrzeniu (ryc. 4). Są to wartości podobne do obliczonych na innych
polskich odcinkach brzegu [Basiński
1995], a także innych brzegach Bałtyku
[Tõnisson i in. 2008]. Z kolei ubytek
materiału liczony w m3 objętości zależny
będzie od wysokości wydmy i szerokości
jej podstawy, odzwierciedlając sumaryczną ilość budującego ją osadu. Na
badanym profilu maksymalny ubytek
wynosił 5–7 m3, a cofnięcie podnóża
wydmy po kilku następujących spiętrzeniach – do 7 m (ryc. 6b). W tym czasie
bilans ujemny plaży wyniósł 20 m3.
Istotne jest duże podobieństwo uzyskanych przez różnych badaczy zmian objętości osadu liczonych na 1 m2 przekroju
brzegu, wynoszące przy większości spiętrzeń od 0,5 do 0,7 m3/m2.
Szybki wzrost poziomu morza powoduje powstawanie stromych skarp na
stoku wydmy [Carter i in. 1990]. Na
badanym odcinku nie uwzględniano
tempa wzrostu poziomu morza w czasie,
choć czynnik ten wydaje się istotny.
W trakcie rozwoju spiętrzenia zaobserwowano, że z każdym napływem uderzającym w stok podciętego już wału zachodzi cofanie rzędu 2–3 cm. Należałoby
przeprowadzić bardziej dokładne badania
nad tempem cofania wydmy, zachodzącym podczas rozwoju spiętrzenia sztormowego.
Uzyskane wysokie wyniki korelacji
pomiędzy prędkością wiatru, poziomem
morza a zmianami parametrów plaży
i nadbrzeża wydmowego na Półwyspie
Helskim [Boniecka 2000] mają potwierdzenie w omawianych badaniach na
Mierzei Bramy Świny. Z pewnością
istotnym czynnikiem wpływającym na
wielkość erozji wydm nadmorskich jest
batymetria podbrzeża, której znaczenie
poruszane jest w polskich pracach badawczych [Zawadzka-Kahlau 1999,
Boniecka 2000, Dubrawski, ZawadzkaKahlau 2006]. W trakcie omawianych
badań nie uzyskano związku pomiędzy
zmianami batymetrii płytkiego podbrzeża

dobne wnioski podaje również Rijn
[2009], podkreślając rolę ilości i wysokości rew w erozji nadbrzeża. Należy jednak stwierdzić, że negatywny bilans
osadu jest w pewnym stopniu niwelowany przez akumulację eoliczną na grzbiecie wydmy i jej zapleczu, tuż przed rozpoczęciem spiętrzenia [Łabuz 2007b].
Kąt podejścia fali oraz jej okres nie mają
wpływu na wielkość erozji [Basiński
1995]. W analizach nie zaobserwowano
zależności kierunku podejścia falowania
podczas spiętrzenia i erozji (pomimo, że
zanotowano spiętrzenia z całego sektora
odmorskiego).
Uziarnienie podłoża ma wpływ na
wielkość erozji [Graff 1986, Basiński
1995, Rijn 2009], w przeprowadzonych
badaniach jednak nie uzyskano związku
wyjściowego uziarnienia podłoża plaży
i wydmy z wielkością ubytku osadu.
Spowodowane to było zbliżonymi parametrami osadu plaży i wydmy przy każdym poborze prób. Jednak faktycznie, po
spiętrzeniach skład granulometryczny
osadu ulegał dużym zmianom. Przybywało osadu drobnoziarnistego na zapleczu wydmy i średnio- oraz gruboziarnistego na całym erodowanym profilu.
Z badań laboratoryjnych wynika, że
erozja wzrasta czterokrotnie przy spadku
średnicy ziarna z 1 do 0,1 mm [Rijn
2009]. Dla sztormu z poziomem morza
1 m powyżej średniego, dla osadu
o średnicy 0,3 mm, erozja wynosi do 10
m3/mb, a przy średnicy 1 mm erozja
spada o połowę. Na badanym profilu,
przy średniej średnicy osadu wydmy
0,3 mm, maksymalna erozja wynosiła od
5 do 7 m3/mb.
Graaff [1986] podaje dwa rodzaje
erozji: jednostkową, przy cofaniu wydmy
o 2 m i zmianie objętości osadu
o 50m3/mb i gwałtowną, która w ciągu 5
do 10 godzin powoduje cofnięcie wydmy
o 15–20 m i ubytek osadu cztery razy
większy. W warunkach badanego profilu
porównywalne wydaje się tempo cofania
wału wydmowego od 1 do 3–4 m po
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je akumulację na wale wydmy przedniej.
Plaża obniża się wtedy o 10–20 cm,
a wzrasta objętość osadu na wale wydmowym.
Wydma przednia nie może rozwijać
się, gdy plaża jest za wąska i za niska
[Łabuz 2005b]. Dodatkowo wąskie plaże
z reguły mają maksymalną wysokość do
2 m, co nie chroni wydmy przed erozją
sztormową. Wysokość plaży nad poziomem morza decyduje ponadto o jej nachyleniu, które z kolei ma wpływ na
zasięg napływu podczas spiętrzenia.
Zależności te zaobserwowano na plażach
Półwyspu Helskiego, porównując odcinki naturalne i refulowane [Boniecka
2000]. W trakcie spiętrzeń rejestrowanych przez ostatnie 10 lat, napływ na
Mierzei Bramy Świny sięgał 3,5 m
n.p.m. Dubrawski i Zawadzka-Kahlau
[2006] podają, że brzeg jest najbardziej
bezpieczny, gdy plaża ma wysokość
wyższą niż 2 m. Wysokość taką ma plaża
na badanym odcinku oraz w wielu innym
miejscach, gdzie erozja dalej postępuje
[m.in. Łabuz 2009a]. Ta wysokość plaży
nie chroni nadbrzeża wydmowego przed
erozją. Dodatkowo na plażach o małej
wysokości rozwijają się erozyjne formy
bram posztormowych i stożków przelewowych, których położenie w pełni pokrywa się z wysokością plaż na Mierzei
Bramy Świny [Łabuz 2009b]. Na plażach
o niskiej wysokości potencjalnie jest
możliwe niszczenie wałów wydmowych
i przelewanie wody przez powstające
w nich bramy sztormowe. Należy jednak
podkreślić, że w wyniku wzrostu poziomu morza i częstotliwości spiętrzeń,
wymieniane w opracowaniach cofające
się odcinki brzegu będą narażane na
coraz większą erozję. Ponadto jeśli
w sezonie sztormowym będzie więcej niż
jedno spiętrzenie, wał wydmowy nie
będzie odbudowywany do kolejnego
sezonu sztormowego. Tak więc dwa
kolejne sezony, z dwoma, trzema spiętrzeniami, mogą nieodwracalnie prze-

a erozją wydmy i plaży. Badania w podbrzeżu były niewystarczające i nie sięgały daleko w głąb morza. Faktem jest, że
płytkie podbrzeże w trakcie badań podlegało istotnej przebudowie po spiętrzeniu,
której efektem było najczęściej wypłycanie z powodu dostaw osadu z erodowanego brzegu.
Należy podkreślić, że tuż po ustaniu
spiętrzenia, inicjowane jest dalsze odrywanie osadu z naruszonego stoku wydmy
w wyniku siły ciążenia. Osuwiska takie
przyczyniają się do ujemnego bilansu
osadu i są powszechne na stokach po
sztormach. Powodowane są one również
opadami, często towarzyszącymi spiętrzeniom sztormowym. Pionowo podcięte
stoki, w wyniku osuwania zmieniają
nachylenie tuż po ustaniu spiętrzenia.
Pionowe ściany, z których materiał odrywa się pod wpływem grawitacji, przybierają kształt łagodniej nachylonych.
Podaje się, że osad z rozmytej wydmy,
zdeponowany na plaży górnej, może
uczestniczyć w procesie odbudowy, o ile
zaistnieją odpowiednie warunki eoliczne
[Carter i in. 1990]. Procesy takie obserwowano po sezonie sztormowym,
w okresie wiosny, gdy uaktywniają się
procesy eoliczne. Przy wzroście udziału
wiatru z sektora zachodniego osad
z plaży górnej badanego odcinka był
ponownie wwiewany na grzbiet wydmy,
o ile jej stok był łagodnie nachylony
w kierunku źródła pochodzenia materiału.
Na odsłoniętym pionowym stoku wydmy zachodzą po sztormie procesy deflacji. Wywiewany osad gromadzi się na
krawędzi grzbietu, gdzie powstają formy
podobne do zasp o wysokościach do
0,2 m. Lokalnie powoduje to wzrost
wysokości grzbietu. Formy te są omawiane w literaturze jako związane z erozją stoku wydmy [Carter i in. 1990].
Należy podkreślić, że w początkowej
fazie rozwoju spiętrzenia, wiatr wiejący
z sektorów skośnych do brzegu powodu-
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do rozwoju procesu erozji danego obszaru.

rwać rozwój wydm przednich na odcinkach znajdujących się obecnie w chwiejnej fazie rozwoju. Prowadzić to będzie
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Summary
Effects of storm surges on coastal dune profile reconstruction of the Świna Gate
Sandbar
Storm surge is a major factor of coastal dune erosion. The paper presents foredune
and beach profile changes caused by several storms since 2001 till 2010 on Swina Gate
Sandbar localized on west Polish coast (fig. 1).
During that time some heavy storm surges were recorded (Table 1) with water level
1 to 1,5 m higher than asl. The study concerns the site at the 416 km profile of the Polish
coast. The selected section of the sandbar shows variable condition of development with
big dynamics of foredune and beach height changes (fig. 2).
The aim of the study is to compare the measured relief and volume changes of the
foredune and beach with the parameters of detailed storm surges. The method of the
study depended on repeatable profiles measurement across the coast line before and after
each noticed storm surge (fig. 4). During the study samples of surface sediments were
also collected.
Due to observed relief changes along the profile some variables of relief changes and
storm parameters were used (described in table 2 an on fig. 3). The measured relief variables were compared to storm surges’ parameters. The sand volume changes were calculated on the basis of the summed height changes for each form (runnel, foredune and
beach).
Each studied storm caused different relief deformation (fig. 4, fig. 5). After each
heavier storm surge recession of the foredune is reaching 5 to 7 m, with sand volume
loses (ΔQw) ranging from 5 to 7 m3 per 1 m of the profile width (fig. 6). Furthermore,
the composition of surface sediments was coarser after each storm surge (fig. 7).
The results of the study show a relationship between foredune erosion and sea level
height and duration of storm surge (table 2). The foredune may be totally washed off
after several successive storms (fig. 4), as in years 2002 or 2007. Recorded relief changes were different after each storm. It was caused by variable upper beach height before
the storm. Beach (upper) height is a very important factor influencing the rate of foredune retreat. Each storm is reaching beaches lover than 2 m and waves runup can exceed
height of 3,5 m asl. The higher beach is the smaller foredune erosion was observed. The
strongest correlation was between sand volume changes in the foredune (ΔQw) or in
beach (ΔQp) with water level height (Hm), storm duration (Tf) and its number (Lf)
(fig. 8).
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Streszczenie

Opracowanie zawiera krótką historię rozwoju obserwacji meteorologicznych od
XVIII do XXI w. Na podstawie zapisów z nielicznych początkowo stacji
meteorologicznych w Europie rozwinęły się badania klimatologiczne. Główne
zainteresowania współczesnych klimatologów skupiają się na zmianach klimatu
w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Już w drugiej połowie XIX w.
zauważono, że klimat w Europie ociepla się, szczególnie podwyższa się temperatura
powietrza w zimie. Obecnie kilkusetosobowe grono uczonych w grupach roboczych
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zajmuje się problemem
globalnego ocieplenia w bardzo szerokim zakresie – procesami interakcji między
atmosferą, hydrosferą i biosferą. IPCC sporządziła cztery raporty w latach: 1990, 1995,
2001 i 2007. Dotyczą one nie tylko zmian klimatu, ale także wynikających z nich
konsekwencji dla jakości życia człowieka i wszystkich dziedzin gospodarki.
mosferyczne, nie jest długa, ale za to
bardzo bogata. Zorganizowane pomiary,
ujęte w przepisy obowiązujące zakładane
stacje
meteorologiczne,
rozpoczęto
w tzw. sieci florentyńskiej w 1654 r. Ale
dopiero około połowy XVIII w. powstały
w Europie stacje meteorologiczne z regularnymi pomiarami, najczęściej przy
obserwatoriach astronomicznych [Mietelski 1997]. W okresie Oświecenia,
w którym uczeni za podstawę dociekań
naukowych przyjęli doświadczenie jako
źródło poznania przyrody i zjawisk zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka, obserwacje i eksperymenty
stały się koniecznością. Liczne badania

Krótka historia zapisów stanu pogody
Pogodą interesowano się zawsze,
a liczne zapisy, zwłaszcza katastrofalnych zdarzeń pogodowych, zachowały
się w kronikach historycznych wielu
krajów, także w Polsce [Trepińska
2010 b]. Wiele zapisów stanu pogody
zachowało się w licznych archiwach
uniwersyteckich i innych w całej Europie. Historia instrumentalnych pomiarów
elementów pogody, takich jak temperatura i ciśnienie powietrza, opad atmosferyczny, wiatry, usłonecznienie, a także
profesjonalnych obserwacji wizualnych,
takich jak zachmurzenie i zjawiska at*

E-mail: j.trepinska@geo.uj.edu.pl
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na oceanach świata, ale także dla prowadzenia działań wojennych na lądach.
Założycielami większości stacji meteorologicznych w Europie byli jednak
uczeni, zafascynowani ideami głoszonymi przez filozofów epoki Oświecenia
w XVIII w. W tym okresie nastąpił
ogromny rozwój nauk przyrodniczych
przy wykorzystaniu instrumentów, które,
między innymi, umożliwiły numeryczne
zapisy stanu pogody. Wspomniane przyrządy – termometr i barometr rtęciowy
dość szybko stały się podstawowymi
instrumentami meteorologicznymi. Gabriel Fahrenheit – gdański astronom,
ułożył w 1710 r. (według innych źródeł
w 1716 lub 1725 r.) skalę termometryczną od 32 do 212 stopni, której stosowanie
zachowało się do dzisiaj w krajach anglosaskich. Niemało przysłużył się meteorologii szwedzki fizyk Anders Celsius, który w 1742 r. zaproponował stustopniową skalę termometryczną (weszła
w powszechne użycie dopiero w 1871 r.).
Z bogatej historii rozwoju obserwacji
pogody, meteorologii – później klimatologii, warto zaznaczyć fakt, że do wykonywania pomiarów służyły zawsze przyrządy proste w obsłudze, wykonane
z dostępnych materiałów, przenośne,
ponadto stosunkowo niedrogie (ryc. 1
i 2).
Idea wprowadzania łatwych w obsłudze instrumentów sprzyjała ich szybkiemu rozpowszechnianiu, co sprawdziło się
w wielu krajach Europy i świata. Zakładano stacje meteorologiczne, pracujące
według określonych instrukcji, grupowane w sieci stacji, najczęściej finansowanych przez lokalne władze lub władze
akademickie. Najstarsze zachowane
opisy obserwacji pogody pochodzą
z archiwów obserwatoriów astronomicznych lub innych placówek naukowych.
Zachowały się serie zapisów pogody
w Paryżu, Greenwich, Rzymie, Mediolanie, Wiedniu, Petersburgu, Lund, Uppsali, Pradze i innych ośrodkach naukowych
[Mietelski 1997].

przyrody ożywionej i nieożywionej,
ciekawość wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, doprowadziła do odkrycia wielu praw fizyki, w tym praw rządzących cyrkulacją
atmosfery i jej skutkami. Sprzyjały temu
nowe wynalazki, do których należały
podstawowe przyrządy meteorologiczne,
jakimi stały się barometry i termometry
rtęciowe.
Za szczególnie istotne lata w historii
badań pogody można uznać: rok 1593,
w którym Galileo Galilei, wraz
z uczniem Santorio skonstruowali pierwszy termometr; rok 1643, w którym
Giovanni Evangelista Torrricelli zbudował barometr rtęciowy; rok 1647,
w którym Blaise Pascal zademonstrował
spadek ciśnienia powietrza przy wznoszeniu się na górę; rok 1654, w którym
powstała pierwsza na świecie sieć stacji
meteorologicznych, tzw. sieć florentyńska z inicjatywy księcia toskańskiego
Ferdynanda II [Linacre 1992, Tamulewicz 1997, Trepińska 1997]. W drugiej
połowie XVII w. szczególnie zasłużyli
się dla meteorologii: Edmond Halley
(dyrektor Royal Greenwich Observatory), twórca mapy globalnych wiatrów,
w tym pasatów i monsunów, w latach
1683–1686; fizyk John Dalton – założyciel sieci stacji opadowych w Anglii;
Wiliam Dampier, który w 1693 r. opublikował bogaty zbiór zapisów dotyczących
wiatrów, w tym sztormów tropikalnych.
Należałoby wymienić wielu odkrywców,
żeglarzy, uczonych, którym sprzyjały
liczne odkrycia geograficzne oraz ekspansja państw prowadzących politykę
imperialną, takich jak Wielka Brytania,
Francja, Rosja, Holandia. Podboje kolonialne, oprócz zmian politycznych na
mapie świata, w wielu przypadkach doprowadziły do odkrycia praw fizyki rządzących prądami morskimi i powietrznymi. Skromne początkowo zapisy stanów pogody okazały się niezmiernie
istotne dla realizacji zamierzeń politycznych, głównie przez ułatwienie żeglugi
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Ryc. 1. Barometry lewarowe i barometr rtęciowy z pierwszej połowy XIX w. Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (zdj.: J. Kozina i G. Zygier).
Fig. 1. Siphon tube barometers and standard mercury barometer from the first half of the 19th century.
Museum of the Jagiellonian University in Kraków (photo: J. Kozina and G.Zygier).

W krajach Nowego Świata bardzo
szybko doceniono znaczenie gromadzenia materiałów obserwacyjnych. Archiwizacją danych meteorologicznych zajęły się agencje państwowe, np. znana US
National Climatic Data Center At
Asheville, North Karolina [Linacre
1992]. Zebrane dane są nie tylko przechowywane, ale i publikowane w rocznikach, a obecnie w internecie. Najbardziej

rozpowszechnione są amerykańskie
roczniki w dziesięcioleciach World Weather Records (WWR).
W Polsce najwcześniej rozpoczęto
pomiary meteorologiczne w Warszawie –
już w grudniu 1654 r. [Przybylak 2010],
ale posterunki pomiarowe w różnych
punktach miasta powstawały nieco później. Systematyczne pomiary instrumen-
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Ryc. 2. Ilustracja instrumentów meteorologicznych [Materiał… 1867].
Fig. 2. Illustration of the meteorological instruments [Materiały… 1867].

w 1740 r., ale zachowały się zapisy z lat
1760–1767, a następnie z lat 1842–1858
[Tamulewicz 1997]. W różnych latach
prowadzone były obserwacje we Lwowie
(ryc. 3), Wilnie (już w latach 1770–1772,
później od 1802 r.) i Krakowie. Krakowska stacja została założona w 1792 r.

talne w Warszawie rozpoczęto około
1776 r., ale zachowały się wyniki od
1 stycznia 1779 r. [Tamulewicz 1997],
a seria pomiarów temperatury opracowana jest od 1781 r. [Lorenc 2000]. Wykonywano obserwacje w Gdańsku [Filipiak
2007], Wrocławiu, w Toruniu już
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w wielu przypadkach nie do opracowania
przez badaczy. Znaczna część zbieranych
informacji nie jest należycie wykorzystywana do celów klimatologicznych,
czyli odtwarzania warunków pogodowych w minionych dniach. Elektroniczne
zapisy stanu atmosfery służą przede
wszystkim bieżącym prognozom pogody.
Bardzo lakonicznie podane powyżej
fakty uświadamiają, że wykorzystanie
długich serii pomiarów ciśnienia i temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych stało się podstawą wielu dociekań i hipotez naukowych zmierzających
do szeroko zakrojonych badań zmian
klimatu, a tym samym współczesnego
procesu globalnego ocieplenia. Od połowy XIX w. rozpoczął się szybko postępujący rozwój klimatologii, a nie tylko
obserwacji chwilowego stanu atmosfery
– pogody [Linacre 1992, Schönwiese
1997].

przez wszechstronnego uczonego –
astronoma, matematyka, geografa i humanistę, Jana Śniadeckiego. Wyróżnia
się ona istnieniem w jednym i tym samym miejscu od 1 maja 1792 r. do dnia
dzisiejszego [Trepińska 1997, 2007,
2010a]. Część obserwacji zaginęła
(z wielolecia 1794–1824), jednak zachowały się zapisy z około 55 % dni z tych
lat. Dzięki odtworzeniu średnich wartości
temperatury, a także ciśnienia atmosferycznego [Trepińska 1997, Ustrnul
1997], można wykreślić wiarygodny
przebieg ich średnich miesięcznych
i rocznych wartości oraz określić ich
trend czasowy (ryc. 4a i b).
Sposób wykonywania obserwacji meteorologicznych i podstawowe instrumentarium zmieniły się dopiero w drugiej połowie XX w. wraz z wprowadzaniem automatycznych stacji pomiarowych, dzięki którym można uzyskać
ogromne ilości zapisów elektronicznych,

Ryc. 3. Strony z zapisem obserwacji meteorologicznych we Lwowie [Sprawozdania… 1913].
Fig. 3. Pages of the records of meteorological observations in Lwów City [Sprawozdania… 1913].
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Ryc. 4. Przebieg średniej temperatury powietrza w Krakowie: a – w styczniu, b – w lipcu.
Fig.4. Course of the mean air temperature in Kraków: a – in January, b – in July.

czych, względnie odtwarzanych jako tzw.
reanalizy. Powstałe nowe serie danych
meteorologicznych, odtwarzanych pośrednio, zaliczane są do proxydata [Luterbacher i in. 2004]. Terminem tym są
określane także serie odtwarzane pośrednio z badań geomorfologicznych, glacjologicznych, dendrologicznych, palinologicznych, archeologicznych i innych.
Dużą pomocą są zapisy w kronikach,
dawnych kalendarzach, które pozwalają
na ustalenie dat wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk katastrofalnych np. obfitych opadów, długo utrzymujących się
mrozów [Pfister 1995, Trepińska
2010 b]. Przykładem odtwarzania danych
drogą pośrednią mogą być próby korelacji między przyrostem słojów drzew
a określonym wpływem warunków pogodowych na ten przyrost, szczególnie

Zakładając, że wyniki spostrzeżeń
meteorologicznych są zweryfikowane
pod każdym względem, szczególnie co
do miejsca i czasu ich wykonywania,
można przyjąć, że bardzo rozpowszechniona teza o wyraźnym ocieplaniu się
klimatu na przeważającej powierzchni
kuli ziemskiej ma solidne podstawy.
Klimatolodzy zwykle za podstawę analiz
zmian klimatu biorą pod uwagę jak najdłuższe serie zapisów obserwacji instrumentalnych (data), zwracając uwagę na
historię obserwacji na stacjach meteorologicznych, w tym na znajomość najbliższego otoczenia miejsca pomiarów
i jednorodność serii (metadata). Jednakże
rozpowszechniło się obecnie korzystanie
z serii obserwacji często niekompletnych,
ekstrapolowanych do lat wcześniejszych
za pomocą różnych metod porównaw360
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w Europie wykazuje okresowość o znaczących niekiedy amplitudach. W różnych pracach klimatologicznych przewijają się sugestie, że serie obserwacji
temperatury powietrza i opadów, powstające głównie w miastach, intensywnie
rozrastających się w ciągu XIX i na początku XX w., nie dają właściwego obrazu tendencji termicznych, gdyż miasto
wpływa ocieplająco na klimat lokalny.
W ocenie tego wpływu sprawia trudność
jego określenie liczbowe [Trepińska
2003].

temperatury powietrza i opadów. Odtworzone warunki pogodowe odnoszą się
wtedy głównie do okresu wegetacyjnego
[Bednarz i in. 1994, Schönwiese 1997],
w niektórych przypadkach także do przełomu zimy i wiosny [Zielski i in. 2010].
Liczne próby odtwarzania historii przeszłych klimatów stały się podstawą nowych gałęzi klimatologii – dendroklimatologii, dendrochronologii, klimatologii
historycznej [Pfister 1995, Schönwiese
1997, Boryczka 1998, Przybylak 2010,
Zielski i in. 2010].
Należy wspomnieć o przyczynach
zmieniających się klimatów Ziemi, chociaż ten temat wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Rozpatrywaniu
przyczyn zmian klimatu poświęcono
wiele miejsca. Najkrótszym wyjaśnieniem jest stwierdzenie, że źródłem tych
zmian są naturalne procesy egzogeniczne
i endogeniczne. Do pierwszych z nich
należą wpływy kosmiczne, w tym najbardziej znaczący wpływ cykli aktywności Słońca [Schönwiese 1997, Boryczka
1998], do drugich – wpływ procesów
zachodzących w litosferze ziemskiej,
takich jak emisje pyłów i gazów wulkanicznych, ruchy górotwórcze, tworzenie
się lodowców i w końcu emisja do atmosfery antropogenicznych gazów cieplarnianych, spośród których największe
znaczenie ma dwutlenek węgla [Schönwiese 1997, Boryczka 1998, Archer
2011]. Rekonstrukcje klimatu w minionych wiekach służą przede wszystkim do
odtworzenia naturalnej jego zmienności,
także do testowania istotności otrzymanych szeregów liczbowych.
Liczne rozważania o przebiegu, przyczynach, skutkach zmian klimatu na
podstawie wieloletnich serii temperatury
powietrza zawarte są w wielu publikacjach, m.in. w książce autorstwa J. Boryczki [1998]. Inna praca autorstwa tego
autora i zespołu [Boryczka i in. 2004],
zawarta w Atlasie współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, dowodzi, że temperatura

Mała epoka lodowa i współczesne
ocieplenie
Rozpatrywanie długich serii pomiarów temperatury powietrza w różnych
strefach klimatycznych pozwoliło wykryć dużą nierównomierność w następstwie pór roku, czyli ogólnie – w przebiegu średniej rocznej temperatury
w poszczególnych pięcioleciach, dziesięcioleciach, a także stuleciach. Przejawia
się to w postaci licznych fluktuacji, zwykle kilkuletnich, a więc krótkotrwałych
trendów termicznych rosnących lub malejących. Używane są różne określenia
odnoszące się do mniej lub bardziej regularnych zmian – wahania (oscylacje),
zmienność, rytmy, okresy, cykle, aberacje (anomalie). Termin bardziej ogólny –
zmiany klimatu – jest stosowany do
trendów wieloletnich, w tym sekularnych. Niektórzy klimatolodzy stosują
bardziej radykalne kryterium zmian klimatu, wtedy gdy badany element klimatyczny przekroczy jego naturalną zmienność, określoną np. wartością średnią,
o odchylenie od średniej równe ±3δ.
Od początku zachowanych zapisów
wskazań temperatury wyróżniono pewne
okresy z przeważającymi tendencjami
termicznymi. Druga połowa XVIII
i pierwsza połowa XIX stulecia – to
okres tzw. małej epoki lodowej, MEL
(Little Ice Age – LIA) lub małego glacjału, który nastąpił po średniowiecznym
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szczególnie różnych poziomów swobodnej atmosfery, temperatury powierzchni
wód oceanicznych (Sea Surface Temperature – SST) Północnego Atlantyku
i Pacyfiku oraz zwiększającego się zasięgu pokrywy śnieżnej na powierzchniach
lądowych i krach arktycznych. Wnioskiem z tych badań było stwierdzenie, że
trend termiczny w stronę oziębienia atmosfery jeszcze nie odwrócił się. Następuje wzrost wartości albeda na znacznej
części powierzchni kuli ziemskiej,
a zwłaszcza w rejonach Arktyki, w naturalnym procesie sprzężenia zwrotnego
(wzrost wartości promieniowania słonecznego odbitego od coraz bardziej
rozległych
powierzchni
lodowych
i śnieżnych), co powoduje zmniejszoną
jego przemianę w energię cieplną, a tym
samym ochłodzenie atmosfery i zwiększenie ilości opadów w postaci stałej.
Zwrot w stronę przeciwstawnych poglądów nastąpił na przełomie lat 70. i lat
80. XX w., chociaż już wcześniej pojawiały się publikacje sygnalizujące zmianę tendencji termicznej. Nastąpiła również rewolucja w technice obserwacji
meteorologicznych. Gęstość sieci pomiarów meteorologicznych zwiększyła się,
głównie przez wprowadzenie automatycznych
stacji
meteorologicznych.
Wprowadzano inne instrumenty pomiarowe (elektroniczne), nowe metody obliczeniowe. Nastąpił intensywny rozwój
meteorologii satelitarnej, do czego
ogromnie przyczyniły się coraz liczniejsze satelity meteorologiczne oraz kolosalny rozwój możliwości obliczeniowych. Superkomputery o ogromnej mocy
obliczeniowej (niewyobrażalnie kosztowne) umożliwiają kreowanie różnych
modeli klimatycznych wraz z futurologicznymi przewidywaniami. Najnowsze
listy superkomputerów są zamieszczone
na stronach internetowych (m.in.:
http://www.top500.org./list/2010/11/100,
http://pl.wikipedia.org). Takie superkomputery znajdują się w laboratoriach
badawczych przede wszystkim w Sta-

ociepleniu. W Europie zaznaczyła się
przewaga ostrych zim, chłodnych wiosen
i wczesnych jesieni. Na ziemiach polskich mała epoka lodowa zakończyła się
około 1890 r. Większość badaczy przyjęła zakończenie małej epoki lodowej na
lata 50. XIX w. [Grove 1988, ObrębskaStarklowa 1997, Luterbacher i in. 2004].
Zakłada się, że procesy związane za
zmianą cyrkulacji atmosfery powodujące
ocieplenie najwcześniej zaznaczyły się
na zachodzie Europy. W licznych pracach wykazywano, że zmienność termiczna zim z roku na rok była około
dwukrotnie większa niż pory letniej. Pod
koniec XIX w. nastąpiła pewna przebudowa cyrkulacji atmosfery nad Europą,
która spowodowała przede wszystkim
łagodniejsze termicznie zimy, zwiększenie sum rocznych opadów, czyli ogólnie
– oceanizację klimatu. W polskiej literaturze klimatologicznej [Gorczyński,
Kosińska 1916, Romer 1947] procesy te
uzyskały nazwę współczesnej oceanizacji
klimatu. Rozpoczął się okres obecnie
nazwany współczesnym ociepleniem
klimatu, który, według wyników różnych
dociekań, trwał do lat 30. XX w. Późniejsze szczegółowe badania wykazują, że
ten okres trwa nadal, z pewnym wzmocnieniem w latach 90. ubiegłego wieku.
Dziesięciolecia połowy XX w. (lata 40.,
50., 60.) odznaczyły się w Europie nawrotem incydentalnych, ale ostrych,
śnieżnych zim (szczególnie lutego) oraz
pewnym ociepleniem się listopada.
W Polsce zaobserwowano podobne trendy, a znany klimatolog wrocławski
(z Uniwersytetu Lwowskiego), A. Kosiba, pisał o nadchodzącej epoce lodowcowej [Kosiba 1962].
Jeszcze w 1977 r., w cenionym czasopiśmie naukowym „Nature”, pojawił
się artykuł zatytułowany New data on
climatic trends, w którym grupa dziewięciu uczonych – czterech z USA, trzech
z Niemiec i dwóch z Japonii [Kukla i in.
1977] – przedstawiła wyniki badań trendów termicznych na półkuli północnej,
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Międzyrządowego Zespołu do spraw
Zmian Klimatu (IPCC).

nach Zjednoczonych, Chinach, Japonii,
a w Europie w Niemczech, we Francji,
w Szwajcarii, Szwecji i Finlandii. Do
największych obecnie działających superkomputerów należą amerykański
BLUE Gene/L oraz japoński K computer
w Riken.
Tradycyjnie wyposażone stacje naziemne oraz nieprzerwanie wykonywane
przez satelity meteorologiczne automatyczne zdjęcia Ziemi pozwoliły na badanie jednakową metodą całej powierzchni
planety, najczęściej górnej powierzchni
chmur, ale także poszczególnych warstw
atmosfery. Do nowoczesnych zadań
badawczych należy wyliczanie obszarowych średnich wartości temperatury,
określonych przez gridy – punkty węzłowe na wydzielonych siatkach różnych
rozmiarów, w różnej skali globalnej
i regionalnej. Kreowane liczne modele
klimatyczne wykazują, że klimat w makroskali ulega ciągłemu ocieplaniu się
i ten proces będzie postępował w przyszłych latach. Najczęściej pokazują one
równomierny lub nieliniowy wzrost
temperatury, co zaprzecza obserwowanym fluktuacjom klimatycznym, ale od
razu należy zaznaczyć, iż podstawą proponowanych modeli są dane potrzebne
do przedstawienia cyklu klimatycznego.
Przebieg ich jest najczęściej wygładzony
przez zastosowanie różnych filtrów statystycznych. Do najbardziej znanych należą scenariusze przyszłych klimatów,
w tym zmian temperatury powietrza
w kierunku rosnącym na tle wykresu
obrazującego wzrost zawartości CO2
w atmosferze [Kożuchowski, Przybylak
1995, Archer 2011, Raporty IPCC].
Jednym z najbardziej znanych jest
model Community Climate System Model
(CCSM), stworzony przez Narodowe
Centrum Danych Klimatycznych w Ashville (NCAR, www.ncar.ncar.edu). Model ten można traktować jako podstawę
do projektowanych dalszych badań
i wskazań zawieranych w Raportach

Główne stwierdzenia i wskazania
IPCC
Specjalny Międzyrządowy Zespół do
spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC),
powołany w 1988 r. przez Światową
Organizację Meteorologiczną (WMO),
agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajął się szczegółowymi badaniami
globalnego klimatu. Głównym zadaniem
IPCC jest ocena informacji naukowych,
technicznych i socjoekonomicznych,
właściwych do zrozumienia podstawy
naukowej ryzyka zmiany klimatu wywołanej przez człowieka, potencjalnych
skutków i możliwości adaptacji lub złagodzenia [Archer 2011, s. 172]. W tym
sformułowaniu zawarta jest teza, że
zmiany klimatu zależą od człowieka
i w tym kierunku zmierzają wnioski
zawarte w obszernych opracowaniach
jakimi są raporty IPCC. Zespół IPCC nie
prowadzi własnych badań klimatu, natomiast poszczególne grupy robocze (Working Groups) zbierają wyniki opracowań
naukowych z całego świata. Grupa robocza I (WG I) zajmuje się stanem wiedzy
o współczesnych zmianach klimatu oraz
naukowymi podstawami prognoz zmian
globalnego klimatu. Grupa II (WG II)
rozpatruje skutki zmian klimatu dla środowiska przyrodniczego i całej ludzkości. Grupa III (WG III) zajmuje się bardzo istotnym i niezwykle nagłośnionym
problemem oceny możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Kolejne, bardzo obszerne raporty IPCC (z lat 1990, 1995, 2001, 2007)
wykazywały, iż ponad wszelką wątpliwość globalny klimat ulega ociepleniu.
Każdy raport składa się z rozdziałów
i podrozdziałów poświęconych określonemu tematowi. Szczegółowe wyniki
opracowań wykonanych przez grupy
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Ich podstawą stało się badanie trendu
nieliniowego wzrostu globalnej temperatury (należy podkreślić – średniej rocznej
temperatury) na podstawie rosnącej zawartości CO2 w atmosferze. Istotę sprawy obrazuje tzw. krzywa Keelinga,
(http://pl.wikipedia.org), a mapy świata
z zaznaczoną intensywnością wzrostu
temperatury powietrza i opadów atmosferycznych zostały szeroko rozpowszechnione przez media.
Raport IV z 2007 r. stwierdza, iż
prawdopodobieństwo zmian klimatu
wywołanych przez czynniki naturalne
wynosi zaledwie 5 %, natomiast prawdopodobieństwo zmian z powodu antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych
przekracza 90 %. Temperatura globalna
średnia roczna w XXI w. wzrośnie od 1,8
do 4oC, a poziom wód oceanicznych
i morskich podniesie się o 28–42 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia fal
gorąca i silnych opadów, wzmożenia
częstości występowania ekstremalnych
zdarzeń i zjawisk atmosferycznych wynosi 90 %.
W bardzo obszernych raportach III
i IV wykazywano, że szczególnie
w ostatniej dekadzie XX w. oraz
w pierwszej dekadzie XXI w. nastąpiło
wyraźne rozchwianie systemu klimatycznego na kuli ziemskiej, przejawiające
się licznymi anomaliami i katastrofami
pogodowymi, nieodłącznie związanymi
z postępującym globalnym ociepleniem.
Zebrane w raportach wyniki badań
i wnioski wskazują na zwiększenie się
tzw. fal upałów oraz zmniejszenie się
liczby dni mroźnych w strefie umiarkowanej z trendem statystycznie istotnym,
wzrost poziomu wód morskich, zalewanie wybrzeży wysp na Pacyfiku, zmniejszanie się objętości i zasięgu lodowców
górskich i lądolodów – grenlandzkiego
i antarktycznego, zmiany zasięgu roślin,
przemieszczanie się różnych przedstawicieli fauny do innych siedlisk, a nawet
w inne strefy geograficzne. Te procesy
w środowisku przyrodniczym mają być

robocze można znaleźć na stronie internetowej http://www.ipcc.ch.
Nie sposób w krótkich akapitach
przedstawić bardzo rozległą tematykę
poruszaną w raportach, z których każdy
liczy kilka wielostronicowych tomów.
Większość opracowań wykonanych
przez grupy robocze wykazuje, że następuje ogromny postęp w badaniach właściwości atmosfery, hydrosfery, kriosfery
i biosfery oraz ich przemian pod wpływem działalności człowieka.
Raport I z 1990 r. był tworzony w celu nakreślenia podstaw do tematyki
przedstawianej na konferencji nazwanej
Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro
w 1992 r. Na pierwszy plan wysunięto
zagadnienia klimatyczne. Zwrócono
uwagę, że obserwowane od lat 70. XX w.
ocieplenie klimatu było spowodowane
rosnącą zawartością gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla
w atmosferze, a oczywistą przyczyną
tego wzrostu była niekontrolowana działalność człowieka w różnych dziedzinach
gospodarki.
Raport II z 1995 r. określał, że ocieplenie klimatu ma charakter globalny.
Tezy zawarte w tym raporcie stały się
podstawą Protokołu z Kioto opublikowanego w 1997 r. i późniejszych reminiscencji tego protokołu w postaci zaleceń
dla rządów wszystkich państw, aby do
2010 r. ograniczyć do 6 % produkcję
dwutlenku węgla wypuszczanego do
atmosfery. Liczne dodatkowe postanowienia związane z tym Protokołem, konieczność podziału państw na mniej
i bardziej rozwinięte gospodarczo, spowodowały sporo komplikacji politycznych, które były, między innymi, szeroko
omawiane na corocznych konferencjach
stron konwencji ds. zmian klimatu (Conference of Parties). Jedna z tych konferencji (14 COP) odbyła się w 2009 r.
w Poznaniu.
Raport III z 2001 r. zawiera liczne
modele, które bardziej adekwatnie określono jako scenariusze zmian klimatu.
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przede wszystkim w strefie równikowej
i strefach zwrotnikowych.
Profesor Lindzen [2007], nota bene
jeden ze współautorów 7 rozdziału III
Raportu IPCC, otwarcie wypowiada się,
że modele klimatyczne, które są główną
podstawą wnioskowania o ciągłym przyszłościowym wzroście globalnej temperatury powietrza, są niewiele warte, gdyż
nie uwzględniają zmieniającej się
w atmosferze ilości pary wodnej.
W modelach nie jest brane pod uwagę
zachmurzenie, a para wodna jest gazem
cieplarnianym o największej intensywności oddziaływania. Lansowanie tezy
o wielkim ociepleniu i wynikających
z tego klęsk jest manipulacją naukową,
leżącą w interesie decydentów politycznych i ekonomicznych. Klimatem ziemskim rządzą procesy o naturalnej zmienności, przejawiające się również w cyklach. Przykładem jest nasilanie się
gwałtownych zjawisk w około ośmioletnich cyklach związanych z El Niňo na
Pacyfiku oraz liczne inne procesy obserwowane corocznie, których przyczyną są
wzajemne oddziaływania w systemie
ocean – atmosfera. Należy tu wspomnieć
o licznych pracach na temat Oscylacji
Północnoatlantyckiej (NAO), która oddziałuje znacząco na klimaty całej Europy.
W Polsce znanym przeciwnikiem idei
antropogenicznego ocieplenia był polarnik profesor Jaworowski [1998], który
uważał, że dwutlenek węgla jest gazem
życia, a nie skażeniem atmosfery, nie ma
wielkiego wpływu na klimat. Wpływ
CO2 obejmuje zaledwie około 22 %
całego efektu cieplarnianego, ale łącznie
z oddziaływaniem pary wodnej, a właśnie para wodna ma zasadniczy wpływ
na ocieplenie atmosfery. Działalność
przemysłowa i rolnicza człowieka uaktywnia w przybliżeniu 3,4 % zmian termicznych zachodzących w atmosferze.
Pozostałe gazy cieplarniane mają uboczne znaczenie. Klimatem ziemskim rządzi
przede wszystkim Słońce. Na marginesie

niezbitym świadectwem intensywnych
zmian klimatu, a jednocześnie wpływu
człowieka na klimat w skali globalnej.
W każdym z czterech ogłoszonych
Raportów IPCC kwestia modelowania
współczesnych i przyszłych zmian klimatu zajmuje dużo miejsca. Współpraca
wielu uczonych z całego świata daje
pogląd, a raczej liczne poglądy na kierunek i skutki zmian klimatu. Przykładowo
można wymienić wzorcowy model znany
jako całkowicie sprzężony (fully coupled)
globalny, przedstawiający symulacje
komputerowe klimatu w przeszłości,
współczesności i przyszłości [Kożuchowski, Przybylak 1995, Archer 2011].
Bardzo skomplikowane modele numeryczne używają wielu parametrów, są
wielowymiarowe, przy czym każdy
punkt w atmosferze ma określony jeden
wymiar – czas, w którym przewidywane
są różne zmienne, np. ciśnienie, temperatura. Modele tak konstruowane należą do
modeli ogólnej cyrkulacji atmosfery
(GCM, MOC), korzystają z równań
przedstawiających prawa termodynamiki.
Rozumieniu zmian klimatu jako postępującemu ociepleniu z przyczyn prawie wyłącznie antropogenicznych sprzeciwia się dość liczne grono naukowców
z różnych dziedziny nauk przyrodniczych, zajmujących się środowiskiem
geograficznym. Należy do nich grupa
klimatologów, fizyków atmosfery, geologów oraz przedstawicieli licznych
gałęzi nauk geograficznych. Uczeni ci,
sceptycznie odnoszący się do stwierdzeń
zawartych w Raportach IPCC, przypominają, iż w milionach lat dziejów Ziemi
zmiany klimatu następowały nieustannie,
wtedy gdy na Ziemi nie było jeszcze
człowieka. Miały one przebieg powolny
lub gwałtowny, ciągły lub katastrofalny.
Zawartość CO2 w atmosferze także
zmieniała się, w zależności od zasięgu
oceanów, których chłodniejsze wody
powierzchniowe mają zdolność wchłaniania tego gazu oraz rozwoju lasów,
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wypada dodać, iż pogląd ten sprzyja
rozwojowi nowej gałęzi klimatologii –
kosmoklimatologii. Bogate dzieje Ziemi
i rozwój życia na naszej planecie świadczą o tym, że wielokrotnie powtarzały się
okresy oziębień i ociepleń klimatu.
Obecne straszenie społeczeństw znacznym wzrostem temperatury, suszą lub
niebezpiecznym podnoszeniem się poziomów mórz jest oszustwem naukowym
i manipulacją polityczną.

falami upałów, powoduje negatywne
odczucia cieplne u ludzi starszych lub
chorych. Wzrost umieralności takich
osób w lecie 2003 r. we Francji i Włoszech jest powszechnie wiązany z wystąpieniem takiej fali. Najbardziej widocznym drastycznym skutkiem ponadprzeciętnych opadów są wezbrania rzek
i powodzie, obejmujące obszary dziesiątek tysięcy km2, zmiany koryt rzecznych,
ożywienie ruchów masowych w postaci
osuwisk, nawet na słabo nachylonych
stokach. Są to fakty powszechnie znane
z mediów. Wystarczy wymienić ogromną
powódź z lipca 1997 r., szczególnie dotkliwą w dorzeczu górnej i środkowej
Odry, czy powodzie w dorzeczu górnej
i środkowej Wisły w latach 2001, 2003
i 2010.
Do licznych bezpośrednich i pośrednich zagrożeń życia ludzi dochodzi jeszcze utrata dobytku. Do bezpośrednich
należą wymienione powyżej powodzie,
pożary lasów, silne upały i mrozy,
zwłaszcza długo trwające, wichury
i trąby powietrzne. Do pośrednich zagrożeń należą kłopoty w dostawie energii
elektrycznej wskutek zniszczonych przez
wichury i gołoledź linii przesyłowych,
spadek produkcji niektórych upraw (np.
ziemniaka w Polsce), tzw. stres atmosferyczny powodowany zwiększaniem się
ilości aerozoli w powietrzu, sukcesje
gatunków roślin zagrażających człowiekowi, pojawianie się szkodników, np.
znanego w Polsce motyla, szrotówka
kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella),
niszczącego
kasztanowce.
Ogromne straty mienia człowiek ponosi
przez niszczące powodzie i osuwiska
w terenach, które właściwie, zgodnie
z wiedzą geomorfologów i hydrologów,
nie powinny być zasiedlane.
W Raportach IPCC zawarte są ostrzeżenia przed katastrofami pogodowymi
i zalecenia uświadamiania społeczeństw
przed ich skutkami. Pojawiają się tezy
o zrównoważonym rozwoju środowiska,
czyli w skrócie – o właściwym korzysta-

Globalne ocieplenie, zagrożenia dla
środowiska przyrodniczego i człowieka
Czy obserwowane zmiany klimatyczne znajdują swoje odbicie w środowisku
przyrodniczym? Jest to sprawa dość
oczywista, a szczególnie wyraźnie widoczna wtedy, gdy występują serie katastrofalnych zdarzeń i klęsk pogodowych
oraz nasilają się zjawiska o charakterze
ekstremalnym [Trepińska 2007]. Pojawia
się zatem konieczność badania zjawisk
o charakterze ekstremalnym i ich przyczyn cyrkulacyjnych [Woyciechowska,
Ustrnul 2006]. Czy człowiek może odczuwać bezpośrednio skutki zmian klimatu? Tak, przy nasileniu się zdarzeń
anomalnych, rzadko występujących, ale
nie niemożliwych. Zwrócenie szczególnej uwagi w Raportach III i IV IPCC na
intensyfikację katastrofalnych zdarzeń
i zjawisk pogodowych na całym świecie
zaowocowało wykonywaniem licznych
badań w wielu ośrodkach naukowych.
Stwierdzono, że przyczyną katastrofalnych dla ludzi zdarzeń zachodzących
w przyrodzie są najczęściej (w ponad
90 %) zjawiska i zdarzenia atmosferyczne. Opracowano listę zagrożeń pogodowych i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Lista ta jest bardzo długa. Poniżej
podane są przykłady głównych zagrożeń
dla człowieka, takich, które już były
obserwowane w czasie, gdy powstawały
Raporty IPCC.
Utrzymywanie się dłużej trwających
okresów z dniami upalnymi, nazywanych
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związków korelacyjnych między danymi
meteorologicznymi i występowaniem
procesów w atmosferze i hydrosferze
o charakterze ciągłym oraz ekstremalnych zdarzeń i zjawisk w środowisku
przyrodniczym, pozwalają na ich wyjaśnianie i prognozowanie.
Globalne ocieplenie uważane jest za
niezaprzeczalnie istniejący proces, potwierdzany przez liczne próby odtwarzania klimatu minionych stuleci. Nierównomierność wzrostu temperatury świadczy o przewadze wpływu cyrkulacji
atmosferycznej nad wpływami regionalnymi. Liczne anomalie termiczne i opadowe opisywane w kronikach historycznych, odtwarzane przez zastosowanie
metod geologicznych, geomorfologicznych, botanicznych, archeologicznych
i innych, wskazują na klimaty nieustannie zmieniające się. Epoka badań instrumentalnych, która została zapoczątkowana w Europie już w XVII w., dała solidną
podstawę do rozwoju poglądów o zmieniającym się klimacie w skali regionalnej
i globalnej.
Obecnie powstające zbiory danych
z sondaży atmosferycznych, zdjęć satelitarnych, są podstawą licznych hipotez
i teorii o zmieniającym się globalnym
klimacie. Wyjaśnienia przyczyn i skutków tych zmian są przedstawiane
w setkach i tysiącach publikacji na świecie, przede wszystkim w Raportach
IPCC, jednak nie dla wszystkich środowisk akademickich, uczonych i zwykłych
ludzi są one przekonujące. Niewątpliwie
jednak obserwowane procesy zachodzące
w atmosferze ziemskiej związane ze
zwiększającą się zawartością gazów
cieplarnianych wskazują na konieczność
przestawiania technologii produkcji
przemysłowej w wielu dziedzinach, zapobiegania wylesianiu, pożarom lasów,
erozji gleb oraz powszechnemu zanieczyszczaniu środowiska przyrodniczego.
Zdaniem większości klimatologów,
zachowane w licznych archiwach opisy

niu z walorów środowiska, bez zakłócania jego naturalnego funkcjonowania.
Pożary lasów, niszczenie gleby przez
niewłaściwą uprawę, budowanie domów
mieszkalnych i obiektów przemysłowych
w nieodpowiednich miejscach są obserwowane w prawie wszystkich krajach
świata. Skutkom katastrof pogodowych
może zapobiec przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja społeczeństw
o należytej ochronie Ziemi i jej zasobów.
Raporty IPCC wskazują na zwiększającą
się, wskutek antropopresji, zawartość
gazów cieplarnianych w atmosferze.
Sprzyja temu rozbudowa już istniejących
ogromnych metropolii, tworzącymi miejskie wyspy ciepła. Czy rzeczywiście jest
to główna przyczyna obserwowanych
zmian klimatu [Jaworowski 1998, Lindzen 2007]? Kolejną próbę odpowiedzi
na to pytanie podejmie następny Raport
IPCC, który ma się ukazać w 2014 r.
Wnioski
Związki między najstarszymi obserwacjami pogody a współczesnością wydają się dość oczywiste. Praca wielu
pokoleń obserwatorów pogody, następnie
uczonych zajmujących się interpretacją
zapisów, statystyków, kartografów, programistów i profesjonalistów z zakresu
meteorologii i klimatologii przynosiła
i przynosi niezwykle interesujące rezultaty, wykazujące konieczność podejmowania działań ochrony środowiska atmosferycznego.
Nie do przecenienia są zachowane od
XVIII w. szeregi liczbowe parametrów
meteorologicznych. Dają one solidne
podstawy do badania współczesnych
zmian klimatu w skali globu, regionu
i klimatu lokalnego. Dołączyć można do
nich odtworzone dane z licznych zapisów
historycznych, które po zastosowaniu
tzw. funkcji transferowej pozwalają na
dokładne datowanie przeszłych zdarzeń
pogodowych. Możliwości wyliczania
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skowania o współcześnie zmieniającym
się klimacie Ziemi.

pogody i zapisy obserwacji instrumentalnych, manuskrypty i starodruki stały się
podstawą do stawiania hipotez i wnioLiteratura
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Summary
The importance of the oldest weather observations for the recent investigations
of climate
The paper describes a short history of development of meteorological observations
from 18th to 21st century on the basis of records at meteorological stations in Europe.
Now, the main subject of interest of climatologists refers to the changes of climate on the
global, regional and local scales. It is well-known, that since the end of 19th century the
climate has been warming in Europe. The air temperature in winters was increasing.
Today the large group of scientists at IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) investigates the problem of recent climate changes. The large range of research
contains the ocean-atmosphere system, the hydrosphere and biosphere. IPCC edited four
Reports (1990, 1995, 2001 and 2007). Its concern is not only about global warming its
consequences for the quality of life and each branch of global economy.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono zmienność głównych komponentów kriosfery Tatr w drugiej
połowie XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. Wykorzystano wyniki bezpośrednich
obserwacji, metody statystyki opisowej, średnie ruchome i statystyczne modele liniowe.
Tendencje analizowanych danych o rozkładzie normalnym wyznaczono metodą
najmniejszych kwadratów, a ich istotność statystyczną sprawdzono testem t.
Wyznaczone tendencje wyjaśniają wieloletnią zmienność kriosfery Tatr w znikomym
stopniu i zwykle nie są istotne statystycznie. Jednak tendencje rozwoju sezonowych
i wieloletnich, naziemnych i podziemnych komponentów kriosfery były zbieżne.
Uzyskane wyniki sygnalizują zmniejszanie się liczby dni z pokrywą śnieżną
i maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej, skrócenie czasu trwania i zmniejszanie się
grubości pokrywy lodowej jezior, znaczną lub całkowitą wymianę masy lodowczyków
oraz degradację płatów wieloletniej zmarzliny.
czapy i pola lodowe, lądolody, pokrywa
lodowa mórz, jezior i rzek oraz lód
w gruncie. Różnią się one zarówno miejscem występowania, rolą w środowisku
przyrodniczym jak i wrażliwością na
zmiany klimatu. W świetle danych geomorfologicznych i geologicznych, kriosfera Ziemi zmniejsza się od około
20 000–18 000 lat [Hughes 1998], przy
czym zmiany zachodzą w cyklach
o zmiennej długości. Współczesną fazę
tych zmian dokumentują wyniki naziemnego i satelitarnego monitoringu głównych komponentów kriosfery [m. in.
NSIDC 2002, IGOS 2007, IPCC 2007].
Strategiczne znaczenie w badaniach
współczesnych zmian kriosfery mogą

Wstęp
Powłoka Ziemi zawierająca lód rozciąga się od górnej troposfery do dolnej
granicy wieloletniej zmarzliny. Dobrowolski [1923] nazwał ją kriosferą (od
grec. κρύος – zimno, mróz, lód). Jest ona
integralną częścią systemu klimatycznego. Zmiany masy lodu występującego
w środowisku Ziemi związane są
z przepływami energii i wilgoci pomiędzy atmosferą, hydrosferą i litosferą.
Towarzyszące im sprzężenia zwrotne
mają z kolei wpływ na cyrkulację atmosferyczną i oceaniczną [Jania 2008]. Do
głównych komponentów kriosfery należą: lód w chmurach, śnieg, lodowce,
*
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ków i wieloletniej zmarzliny w Tatrach
(ryc. 1) oraz jej tendencje w kontekście
globalnego ocieplania się klimatu. Złożony problem funkcjonowania kriosfery
tego obszaru jest przedmiotem odrębnego
opracowania.
Spośród gór wysokich współcześnie
niezlodowaconych Tatry wyróżniają:
a) dobrze zachowane naturalne środowisko przyrodnicze z wyraźnie wykształconym piętrem peryglacjalnym [Rączkowska 2007],
b) prawie dwustuletnia historia wielodyscyplinarnych badań naukowych, w tym
pomiarów meteorologicznych i obserwacji komponentów kriosfery [Szaflarski
1972, Paryski 1996],
c) sieć całorocznych stacji meteorologicznych położonych u podnóża gór,
w pobliżu górnej granicy lasu oraz na
grani [Konček 1974],
d) wysoki stopień kompleksowego poznania środowiska przyrodniczego oraz
e) jego ochrona i monitoring zmian, które
od połowy XX w. ułatwia status Parku
Narodowego, a od 1993 r. także status
międzynarodowego Rezerwatu Biosfery.

mieć obserwacje prowadzone na skraju
jej zasięgu. Do takich obszarów należą
góry, w których permanentne występowanie lodu jest uwarunkowane topograficznie. Rzeźba terenu, wpływając na
lokalny bilans radiacyjny, cyrkulację
powietrza oraz rozkład opadów [Barry
2009], może sprzyjać skoncentrowanej
akumulacji śniegu i/lub chłodu, czego
efektem mogą być odpowiednio: płaty
firnowo-lodowe (lodowczyki) i płaty
wieloletniej zmarzliny [Gądek, Grabiec
2008]. W obszarach górskich zmienność
masy lodu zwykle odzwierciedla zmiany
warunków meteorologicznych [Beniston,
Haeberli 2001]. Relacje pomiędzy klimatem a sezonowymi i wieloletnimi oraz
powierzchniowymi i podziemnymi komponentami kriosfery są odmienne i uwarunkowane cechami lokalnego środowiska przyrodniczego. W literaturze zarówno krajowej jak i zagranicznej brak
jest jednak kompleksowych opracowań
dotyczących funkcjonowania kriosfery
gór niezlodowaconych.
W niniejszej pracy przedstawiono
wieloletnią zmienność pokrywy śnieżnej,
jeziornej pokrywy lodowej, lodowczy-

Ryc. 1. Położenie obszarów badań w Tatrach: A – Kasprowy Wierch, B – Morskie Oko, C – Bula pod Rysami,
D – Miedziana Kotlina (Medena kotlina).
Fig. 1. Location of the study areas in the Tatra Mountains: A – Kasprowy Wierch, B – Morskie Oko lake,
C – Pod Bulą glacieret, D – Medena kotlina.
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[2007], Choińskiego i in. [2009] oraz
z archiwum IMGW.

Cechy środowiska naturalnego Tatr,
dane obserwacyjne o ich zmienności
sięgające małej epoki lodowej oraz dobrze rozwinięta infrastruktura, służąca
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat
badaniom klimatologicznym, predysponują te góry do roli obszaru referencyjnego w monitoringu globalnych zmian
klimatu i ich geoekologicznych implikacji.

Dane o lodowczykach
W pracy wykorzystano wyniki pomiarów powierzchni lodowczyków Pod
Bulą oraz Miedzianego, które wykonano
pod koniec sezonów ablacyjnych, odpowiednio w latach: 1978–2005 oraz 1998–
2010.
Lodowczyk Pod Bulą znajduje się
w pobliżu Czarnego Stawu pod Rysami,
na wysokości 1670 m n.p.m., w miejscu
o ekspozycji NW. Jego powierzchnia,
uśredniona dla całego okresu badawczego, wynosi około 0,13 ha. Zmiany lodowczyka są monitorowane przez Wiślińskiego [m. in. 1985, 1996, 2002]
i przekazywane do bazy danych World
Glacier Monitoring Service [www.
wgms]. Jest to najdłuższa na świecie
seria pomiarowa dotycząca tak małej
formy lodowej. Dane o lodowczyku Pod
Bulą zaczerpnięto z publikacji UNESCO
[2008].
Lodowczyk Miedziany jest największą i najstarszą w Tatrach współczesną
wieloletnią formą lodową występującą na
powierzchni terenu [Jania 1997, Gądek
2008]. Znajduje się w Miedzianej Kotlinie (słowackie Tatry Wysokie) na wysokości 2050 m n.p.m., w miejscu
o ekspozycji N. Powierzchnia lodowczyka Miedzianego zwykle przekracza 2 ha.
Jej zmiany są monitorowane z zastosowaniem metod fotogrametrycznych.
Polegały one na corocznym wykonywaniu stereoskopowych zdjęć lodowczyka
kamerą niemetryczną, ich kalibracji metodą bezpośredniej transformacji liniowej
[Abdel-Aziz, Kamara 1971] i digitalizacji za pomocą cyfrowego autografu analitycznego. Do kalibracji zdjęć wykorzystano współrzędne punktów polowej
osnowy fotogrametrycznej, które
w Miedzianej Kotlinie i jej otoczeniu
wyznaczył L. Kolondra [Gądek i in.
2005].

Dane i metody
Dane o pokrywie śnieżnej
W pracy wykorzystano wyniki codziennych pomiarów grubości pokrywy
śnieżnej w sezonach zimowych 1955–
2010 przy stacji synoptycznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
Kasprowym Wierchu (WMO id: 12650).
Jest to najwyżej położona stacja meteorologiczna w Polsce. Znajduje się na wysokości 1991 m n.p.m., w piętrze klimatycznym umiarkowanie zimnym [Hess
1965]. Dobowe dane śniegowe uzyskano
z bazy danych Global Historical Climatology Network dostępnej poprzez stronę
internetową NOAA [www.ncdc.noaa].
Na ich podstawie określono ilość dni
z pokrywą śnieżną ≥1cm oraz sezonowe
maksima i sumy dobowych grubości
pokrywy śnieżnej.
Dane o jeziornej pokrywie lodowej
Do analizy wykorzystano dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
zawierające daty powstania i zaniku
pokrywy lodowej jeziora Morskie Oko
oraz jej sezonową maksymalną grubość
w latach 1971–2010. Morskie Oko jest
największym jeziorem w Tatrach. Znajduje się na wysokości 1392,8 m n.p.m.,
jego powierzchnia wynosi około 34,9 ha,
a pojemność około 9 935 000 m3 [Łajczak 1996]. Dane o pokrywie lodowej
zaczerpnięto z publikacji Choińskiego
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testem t (poziom istotności α≤0,05).
Ponadto obliczono współczynniki determinacji, informujące o procentowym
stopniu wyjaśnienia zmienności badanej
cechy regresją liniową. Wartości temperatury powierzchni gruntu w Miedzianej
Kotlinie zestawiono z wynikami bezpośrednich obserwacji zmian wychodni
pogrzebanego lodu i powierzchni terenu
w rejonie badanego miejsca.

W analizie wykorzystano dane o występowaniu wieloletniej zmarzliny
w Miedzianej Kotlinie (w obrębie gruzowego przedpola lodowczyka Miedzianego) i jej zmianach w latach 2001–
2010. Jest to jedyne miejsce w Karpatach, gdzie istnienie wieloletniej zmarzliny zostało stwierdzone nie tylko metodami geofizycznymi (pomiary temperatury powierzchni gruntu, temperatury
w spągu zimowej pokrywy śnieżnej,
georadarowe, elektrooporowe i elektromagnetyczne), ale także znaleziono wychodnię pogrzebanego masywnego lodu
i monitorowano jej rozwój wraz z morfodynamiką stoku [Gądek, Kotyrba 2003,
Rączkowska 2004, 2007, Gądek, Grabiec
2008, Gądek i in. 2009]. Ponadto wykorzystano rezultaty statystycznego modelowania temperatury powierzchni gruntu
(GST – ground surface temperature)
w Miedzianej Kotlinie w zimowych
półroczach hydrologicznych 1955–2010
[Gądek, Leszkiewicz 2008, Gądek, Leszkiewicz 2010]. Odzwierciedlają one
wieloletnie zmiany pokrywy śnieżnej
i stanu termicznego gruntu [Gądek, Kędzia 2008].

Wyniki
Zmienność pokrywy śnieżnej
W okresie ostatnich 56 lat liczba dni
z pokrywą śnieżną na Kasprowym Wierchu zmieniała się od 184 (w 1968 r.) do
285 (w 1965 r.). Średnia arytmetyczna
(±błąd standardowy) i odchylenie standardowe wynosiły odpowiednio: 240
(±3,46) i 26. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej zmieniała się w tym
okresie od 94 cm (w 1984 r.) do 355 cm
(w 1994 r.). W tym przypadku wartości
średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wynosiły odpowiednio: 205
(±8,34) cm i 62 cm. Natomiast sezonowa
suma dobowych grubości pokrywy
śnieżnej zmieniała się od 9537 cm
(w 1984 r.) do 38256 cm (w 1965 r.),
a jej średnia wartość i odchylenie standardowe wynosiły odpowiednio: 20345
(±859,95) cm i 6435 cm.
W świetle wyników analizy wartości
średnich ruchomych 11-letnich, liczba
dni z pokrywą śnieżną malała do początku lat 70. XX w., a maksymalna grubość
i sumy dobowych grubości pokrywy
śnieżnej malały do początku lat 90.
XX w. Następnie, do połowy lat 90.
XX w. średnie wartości badanych cech
rozwoju pokrywy śnieżnej były z roku na
rok większe. Od tamtego okresu średnie
11-letnie wartości liczby dni z pokrywą
śnieżną i maksymalnej grubości pokrywy
śnieżnej ponownie maleją, a sumy dobowych grubości pokrywy śnieżnej są zbliżone do wartości średniej 56-letniej.

Metody badań wieloletniej zmienności
kriosfery
W badaniach wieloletniej zmienności
sezonowej pokrywy śnieżnej, jeziornej
pokrywy lodowej, lodowczyków i temperatury powierzchni gruntu w miejscu
występowania wieloletniej zmarzliny
zastosowano głównie metody statystyki
opisowej. Określono wartości maksymalne i minimalne oraz obliczono wartości średnie arytmetyczne z błędami standardowymi, odchylenia standardowe
i średnie ruchome 11-letnie. Tendencje
analizowanych danych o rozkładzie normalnym wyznaczono metodą regresji
liniowej (najmniejszych kwadratów),
a ich istotność statystyczną sprawdzono
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stycznie nieistotną (p > 0,25). Regresja
liniowa wyjaśnia zaledwie od 1,3 %
(liczby dni z pokrywą śnieżną) do 2,4 %
(suma grubości pokrywy śnieżnej)
zmienności wskazanych cech sezonowej
pokrywy śnieżnej (ryc. 2).

Zmienność liczby dni z pokrywą śnieżną,
maksymalnej grubości i sumy dobowych
grubości pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu w latach 1955–2010 wykazywała we wszystkich przypadkach
liniową tendencję malejącą, ale staty-

Ryc. 2. Sezonowa liczba dni z pokrywą śnieżną na Kasprowym Wierchu ≥1 cm (A), maksymalna sezonowa
grubość pokrywy śnieżnej (B), sezonowa suma grubości pokrywy śnieżnej ≥1 cm (C)
[na podstawie danych IMGW].
Fig. 2. Number of days with snow cover at the Kasprowy Wierch ≥1 cm (A), maximum thickness of snow
cover (B), total of daily snow cover thickness ≥1 cm (C) [based on IMGW data].
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Zmienność jeziornej pokrywy lodowej

Zmienność lodowczyków

Pokrywa lodowa Morskiego Oka
w latach 1971–2010 tworzyła się
w miesiącach listopad–grudzień, a zanikała w miesiącach marzec–maj. Czas
trwania całkowitego zlodzenia wahał się
od 112 dni (w 2001 r.) do 200 dni
(w 1991 r.), wykazując statystycznie
istotną (α ≤ 0,05) tendencję malejącą (za
Choińskim i in. [2009], z uwzględnieniem danych IMGW z lat 2007–2010).
Maksymalna sezonowa grubość lodu
w monitorowanym miejscu zmieniała się
od 40 cm (w 2000 r.) do 114 cm
(w 2008 r.). Średnia arytmetyczna wynosiła 66,6 (±2,42) cm, a odchylenie standardowe było równe 15,28 cm. Wartości
średnie ruchome 11-letnie do końca lat
80. XX w. były zbliżone do 70 cm,
w latach 90. XX w. malały, a w ostatnim
dziesięcioleciu wyraźnie rosły, przy
czym w 2010 r. maksymalna grubość
pokrywy lodowej wynosiła tylko 44 cm.
Zmienność tej cechy w całym badanym
okresie wykazywała tendencję malejącą,
lecz statystycznie nieistotną (p = 0,21).
Regresja liniowa wyjaśnia mniej niż 4 %
zmienności maksymalnej grubości pokrywy lodowej Morskiego Oka w badanym 40-leciu (ryc. 3).

Pod koniec sezonów ablacji, w okresie 1978–2005, lodowczyk Pod Bulą
miał największe rozmiary w 1978 r.
Powierzchnia tego firnowo-lodowego
płata wynosiła wtedy 0,34 ha [Wiśliński
2008]. W 2002 r. lodowczyk Pod Bulą
całkowicie stopniał. Ponownie zaczął się
rozwijać w 2004 r. Jego średnia powierzchnia była zbliżona do 0,13
(±0,017) ha; odchylenie standardowe
wynosiło 0,09 ha. Wartości średnie ruchome 11-letnie zmieniały się cyklicznie:
malały z roku na rok do połowy lat 80.
oraz w latach 90. XX w., a w pozostałych
okresach rosły. Zmienność powierzchni
lodowczyka w całym 28-leciu wykazywała tendencję malejącą, istotną statystycznie (p = 0,035), przy czym regresja
liniowa wyjaśnia tylko 15 % zmienności
tej cechy (ryc. 4).
Powierzchnia lodowczyka Miedzianego w sezonach jesiennych w latach
1998–2010 zmieniała się od 2,81 ha
(w 2009 r.) do 1,24 ha (w 2003 r.). Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wynosiły odpowiednio: 2,15
(±0,12) ha i 0,434 ha. Do 2003 r. lodowczyk był w wyraźnej recesji, a potem
szybko osiągnął rozmiary z końca lat 90.

Ryc. 3. Maksymalna sezonowa grubość pokrywy lodowej Morskiego Oka [na podstawie danych IMGW].
Fig. 3. Maximum seasonal ice cover thickness of the Morskie Oko lake [based on IMGW data].
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Ryc. 4. Powierzchnia lodowczyka Pod Bulą pod koniec sezonu ablacji [na podstawie danych Wiślińskiego:
UNESCO 2008].
Fig. 4. The Pod Bulą glacieret area at the end of ablation season [based on data by Wiśliński: UNESCO 2008].

XX w. (ryc. 5). Zmienność jego powierzchni cechowała statystycznie nieistotna tendencja rosnąca (p = 0,196).
Regresja liniowa wyjaśnia około 15 % tej
zmienności (ryc. 6). W latach 1998–2005
zmiany powierzchni lodowczyków Pod
Bulą i Miedzianego były zbieżne.

boczną lodowczyka Miedzianego [Gądek, Grabiec 2008]. W ostatnim pięcioleciu powierzchnia tej moreny w wielu
miejscach zaczęła osiadać, co przejawiało się wyraźną niestabilnością jej zboczy
i powstaniem kilku form wklęsłych
(ryc. 8). Procesy te świadczą o wzroście
temperatury gruntu i zmniejszaniu się
objętości zawartego w nim wieloletniego
lodu (procesy termokrasowe).
W świetle wyników modelowania
statystycznego, w hydrologicznych półroczach zimowych w latach 1955–2010,
średnia temperatura powierzchni gruntu
w sąsiedztwie obserwowanych form
termokrasowych zmieniała się od
–5,4 °C (w 1962 r.) do –3,3 °C
(w 2006 r.). Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wynosiły odpowiednio: –4,4 (±0,06) °C i 0,48 °C. Wartości średniej ruchomej 11-letniej zmieniały się cyklicznie, wykazując niewielką
tendencję do wzrostu (ryc. 9). Tendencja
rosnąca była jednak statystycznie nieistotna (p = 0,379). Regresja liniowa
wyjaśnia tylko 3 % zmienności GST
w badanych okresach. Jednak uzyskane
dane świadczą, że zimowe wychładzanie
gruntu w latach 1955–1988 było większe
niż w okresie 1989–2010.

Zmienność wieloletniej zmarzliny
W 2002 r., w zboczu rynny niwalnofluwioglacjalnej opuszczonej przez lodowczyk Miedziany, odsłonił się masywny lód (ryc. 5). Początkowo wysokość wychodni lodu nie przekraczała 1,5
m i odpowiadała grubości stopniałego
jęzora lodowczyka. W 2003 r., w wyniku
redepozycji materiału gruzowego (podpieranego wcześniej przez lodowczyk),
jej wysokość wzrosła do około 4 m
(ryc. 7). Jednak w wyniku intensywnego
topnienia odsłoniętego lodu i szybkiego
przemieszczania się materiału stokowego, wychodnia ta została ponownie pogrzebana latem 2004 r. Znajdujący się
wewnątrz gruzowego stoku masywny lód
wraz z lodem porowym współtworzy płat
wieloletniej zmarzliny, który obejmuje
także gruzowy wał uznany przez Rączkowską [2007] za morenę czołowo377

B. Gądek

Ryc. 5. Lodowczyk Miedziany pod koniec sezonów ablacji: 1998 r. (A), 2003 r. (B) i 2010 r. (C);
1 – lodowczyk, 2 – morena powierzchniowa, 3 – wychodnia pogrzebanego lodu, 4 – linia sondowania
radarowego (patrz: ryc. 8).
Fig. 5. The Medeny glacieret at the end of ablation seasons: 1998 (A), 2003 (B) and 2010 (C); 1 – glacieret,
2 – surface moraine, 3 – outcrop of buried ice, 4 – ground penetrating radar survey line (see: fig. 8).

Ryc. 6. Powierzchnia lodowczyka Miedzianego pod koniec sezonu ablacji.
Fig. 6. The Medeny glacieret area at the end of ablation season.

378

Wieloletnia zmienność kriosfery Tatr

Ryc. 7. Wychodnia pogrzebanego lodu masywnego w Miedzianej Kotlinie we wrześniu 2003 r.
[Gądek, Grabiec 2008].
Fig. 7. The outcrop of buried massive ice in the Medena kotlina in September 2003 [Gądek, Grabiec 2008].

terenu [m. in. Beniston 1997, Falarz
2002]. W świetle wyników badań wykonanych przez Falarz [2001, 2002], czas
zalegania sezonowej pokrywy śnieżnej
na Kasprowym Wierchu w drugiej połowie XX w. nie wykazywał żadnej tendencji, podczas gdy na niższych wysokościach była ona rosnąca. Maksymalna
sezonowa grubość pokrywy śnieżnej
odznaczała się w tym okresie tendencją
malejącą na większości stanowisk pomiarowych. Największy wpływ na kształtowanie się pokrywy śnieżnej w Tatrach
miał wtedy opad śniegu, przy czym
w miejscach wyżej położonych wzrastało
znaczenie procesów eolicznych i warunków solarnych. Rozwój pokrywy
śnieżnej w tych latach cechowała okresowość trzy-cztero-, dziesięcio- i dwudziestoletnia [Falarz 2002]. Warunki
klimatyczne w pierwszej dekadzie
XXI w. wpłynęły na zmianę tendencji

Dyskusja
Przedstawione komponenty kriosfery
Tatr cechuje duża zmienność wieloletnia
(ryc. 2, 3, 4, 6, 7). Rozwój pokrywy
śnieżnej, jeziornej pokrywy lodowej,
lodowczyków oraz temperatury gruntu
związany jest z wymianą ciepła pomiędzy atmosferą i powierzchnią Ziemi oraz
z opadami atmosferycznymi. Jednak
mechanizm kształtowania się każdej
z badanych cech kriosfery jest inny.
Pomimo tych różnic, tendencje rozwoju
badanych komponentów kriosfery Tatr
były ze sobą logicznie powiązane, chociaż zwykle nie były one istotne statystycznie.
Pokrywa śnieżna jest dobrym wskaźnikiem zmian klimatu w sezonach zimowych, przy czym jej wrażliwość na
zmienność warunków klimatycznych
maleje wraz ze wzrostem wysokości
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Polskim wpływ temperatury powietrza na
zmiany pokrywy śnieżnej jest większy
niż wpływ opadów [Falarz 2002].
W skali globalnej rozwój pokrywy śnieżnej cechuje duże regionalne zróżnicowanie [Jania 2008], ale w latach 1978–2005
zmienność powierzchni pokrywy śnieżnej na półkuli północnej (dane satelitarne
NOAA) miała tendencję malejącą
[Brown, Armstrong 2008].

czasu zalegania pokrywy śnieżnej na
Kasprowym Wierchu z prawie zerowej
(w latach 1955–1999) na malejącą
(w latach 1955–2010), czyli na zgodną
z tendencją maksymalnej grubości oraz
sumy dobowych grubości sezonowej
pokrywy śnieżnej. Malejące, lecz nieistotne statystycznie tendencje rozwoju
pokrywy śnieżnej w ostatnim 45-leciu
stwierdzono na większości obszaru Polski [Czarnecka 2008], przy czym na Niżu

Ryc. 8. Powierzchnia terenu w miejscach topnienia wieloletniej zmarzliny (A) i echogram radarowy
(200 MHz) moreny czołowo-bocznej lodowczyka Miedzianego (B) [Gądek, Grabiec 2008]. Zakreślona
mikrorzeźba termokrasowa powstała latem 2009 r.
Fig. 8. The terrain surface at the permafrost thawing sites (A) and 200 MHz ground penetrating radar section of
the frontal-lateral moraine of the Medeny glacieret (B) [Gądek, Grabiec 2008]. The circled thermokarst
microrelief formed in summer 2009.
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Ryc. 9. Średnia sezonowa (XI–IV) temperatura powierzchni gruntu w Miedzianej Kotlinie.
Fig. 9. Mean seasonal (XI–IV) ground surface temperature at the Medena kotlina.

Rozwój zjawisk lodowych na Morskim Oku wykazywał istotny statystycznie związek z temperaturą powietrza
w Zakopanem w półroczu zimowym
(XI–V) oraz w miesiącach wiosennych
(IV–V) [Choiński i in. 2009], przy czym
położenie miejsca, w którym jeziorna
pokrywa lodowa osiąga największą grubość było zmienne [Choiński 2007].
Malejąca tendencja czasu trwania i maksymalnej grubości pokrywy lodowej
Morskiego Oka w ostatnim 40-leciu była
zgodna z tendencją rozwoju pokrywy
lodowej na jeziorach Polski nizinnej
[Marszelewski, Skowron 2006]. Coraz
późniejsze zamarzanie i wcześniejsze
rozmarzanie jezior na półkuli północnej
obserwowane jest od połowy XIX w.
[Magnuson i in. 2000].
Do bardzo czułych na zmiany klimatyczne komponentów wysokogórskiej
kriosfery zaliczane są lodowczyki [m. in.
Watanabe 1988, Jania 1997, Gachev
2009]. Wyniki monitoringu zasięgu czół
lodowczyków w rejonie Morskiego Oka,
prowadzonego przez Wiślińskiego od
1978 r., świadczą jednak, że: a) cykle
rozwojowe obserwowanych płatów firnu
i lodu są odmienne, b) zmiany ich rozmiarów w dużym stopniu związane są

z destrukcją tuneli subglacjalnych i c)
zmian tych nie wyjaśnia zmienność temperatury powietrza [Wiśliński 2002,
Ciupak i in. 2005]. W latach 1980–2000
zależały one przede wszystkim od reżimu
pogodowego w sezonach zimowych i od
lokalnych warunków topograficznych
[Gądek 2008]. Pogląd ten potwierdzają
też dane dotyczące zmian geometrii
i bilansu masy lodowczyka Miedzianego
w pierwszej dekadzie XXI w. Statystycznie istotna tendencja malejąca powierzchni lodowczyka Pod Bulą w latach
1978–2005 była jednak zgodna z tendencją przemian lodowczyków obserwowanych także w innych górach półkuli północnej, gdzie tłumaczy się ją globalnym
ociepleniem klimatu [m. in. Hoffman
i in. 2007, Grunewald, Scheithauer
2010].
Zmienność wieloletniej zmarzliny,
pojmowanej jako zamarznięty przez
wiele lat grunt, znajdujący się pod sezonowo rozmarzającą warstwą czynną,
w Tatrach nie jest monitorowana. Jej
istnienie, udokumentowane głównie
wynikami pomiarów geofizycznych [m.
in. Dobiński 1998, Mościcki, Kędzia
2001, Gądek i in. 2009], budzi wątpliwości [Mościcki 2010]. Jednak pogrzebany
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lód odsłonięty w Miedzianej Kotlinie
[Gądek, Kotyrba 2003, Gądek, Grabiec
2008], tak jak wszystkie inne skały
o temperaturze ≤0 °C utrzymującej się co
najmniej przez dwa kolejne lata, jest
wieloletnią zmarzliną [Everdingen 1998,
Dobiński 2011], a świeże formy termokrasowe ujawniają miejsca jej degradacji.
Ponadto za formę wieloletniej zmarzliny
można także uznać wieloletni lód jaskiniowy [por. Dobiński 2011]. W świetle
wyników badań Siarzewskiego [1994],
Rygielskiego i in. [1995] oraz Rachlewicza i Szczucińskiego [2004], największa
w tatrzańskich jaskiniach pokrywa lodowa, która znajduje się w Jaskini Lodowej
w Ciemniaku, chociaż jest większa niż
była u schyłku średniowiecznego optimum klimatycznego [Hercman i in.
2010], to traci obecnie znacznie więcej
masy niż traciła w poprzednich dekadach. Topnienie wieloletniej zmarzliny
jest obserwowane współcześnie zarówno
na obszarach wysokich szerokości geograficznych jak i w górach średnich szerokości geograficznych [m. in. Harris
i in. 2009].
Na podstawie wyników badań zmienności temperatury powietrza i opadów
w Tatrach w drugiej połowie XX w.
i w pierwszej dekadzie XXI w. można
sądzić, że przedstawione tendencje rozwoju tatrzańskiej kriosfery były w dużym
stopniu związane ze wzrostem tempera-

tury powietrza, który w Tatrach stwierdzono zarówno w sezonach zimowych
jak i letnich [Niedźwiedź 2005, Żmudzka
2009], oraz ze zmniejszeniem się ilości
opadów zimowych [Żmudzka 2010].
Podsumowanie
W ostatnich dekadach kriosfera Tatr
wykazywała dużą wieloletnią zmienność.
Tendencje liniowe wyjaśniły ją w znikomym stopniu i zwykle nie były istotne
statystycznie. Jednak tendencje rozwoju
sezonowych i wieloletnich oraz naziemnych i podziemnych komponentów kriosfery były zbieżne, pomimo że komponenty te różnią się wrażliwością na impulsy
klimatyczne. Uzyskane wyniki sygnalizują: a) zmniejszanie się liczby dni
z pokrywą śnieżną i maksymalnej sezonowej grubości pokrywy śnieżnej,
b) skrócenie czasu trwania i zmniejszanie
się sezonowej grubości pokrywy lodowej
jezior, c) intensywną wymianę masy
(„odmłodzenie”) lodowczyków oraz
d) degradację płatów wieloletniej zmarzliny. Zmiany te były zbieżne ze wzrostem temperatury powietrza w sezonach
zimowych i letnich oraz ze spadkiem
ilości opadów śniegu na Kasprowym
Wierch. Były także zgodne z globalnymi
zmianami kriosfery.
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Summary
Long-term variability of the Tatra Moutains cryosphere
The work presents multi-annual variability of cryosphere components in the Tatra
Mountains in the second part of the 20th century and in the first decade of the 21 st century. The results of direct field observations and methods of description statistics, moving
averages and linear models were applied. The following values were calculated: maximum and minimum values, mean arithmetic values with standard errors, standard deviations, 11-years moving averages. Trends of the investigated data with normal distribution were calculated using the method of smallest squares, and their statistical significance was checked with t test (significance level α≤0,05). The determined trends poorly
explain the multi-annual variability of cryosphere in the Tatras and they are usually not
statistically significant. On the other hand, the trends of development of seasonal and
multiannual, ground and underground components of cryosphere were convergent, despite the fact that they are different in terms of their susceptibility to climatic impulses.
The obtained results revealed: a) decrease of days with snow cover and maximal thickness of snow cover, b) decrease of duration and thickness of ice cover on lakes, c) intensive mass exchange (“rejuvenation”) of glacierets, and d) degradation of permafrost
patches. These changes evidence an air temperature increase both in winter seasons and
summer seasons and the decrease of snow precipitation. They are also consistent with
global changes of cryosphere.
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Streszczenie

Głównym celem opracowania jest określenie trendów zmian liczby termicznych dni
charakterystycznych (przymrozkowych, mroźnych, ciepłych oraz gorących) oraz dni
z dużymi sumami opadów (≥30 mm, ≥50 mm i ≥100 mm) w polskiej części Tatr.
W badaniach wykorzystano dane codzienne ze stacji w Zakopanem i na Kasprowym
Wierchu z lat 1966–2006. W części wysokogórskiej Tatr stwierdzono wzrost liczby dni
przymrozkowych i ciepłych oraz zmniejszenie liczby dni mroźnych. Wzrostowi
temperatury powietrza nie towarzyszyły istotne trendy zmian wielkości i charakteru
opadów zarówno średnich jak i skrajnych. Długotrwałe oraz szczególnie obfite w opady
ciągi dni w badanym wieloleciu wystąpiły głównie w latach 70. XX w. oraz na
przełomie XX i XXI w.
przewodnimi procesami modelującymi
współcześnie powierzchnię Ziemi są
ruchy masowe, spłukiwanie i deflacja na
stokach, a w dnach dolin – rozcinanie
erozyjne lub agradacja [Starkel 1977,
2008]. Charakter rzeźby dolinnej oraz
funkcjonowanie systemów stokowych są
związane z panującymi warunkami klimatycznymi, jednak najistotniejsze,
gwałtowne przemiany rzeźby towarzyszą
epizodycznym zdarzeniom fluwialnym
o bardzo dużym natężeniu. Praprzyczyną
tych zdarzeń są opady atmosferyczne
charakteryzujące się dużymi sumami. Są
one skutkiem sytuacji synoptycznej mo-

Wstęp
Temperatura powietrza i opady atmosferyczne to dwa główne, choć nie
jedyne czynniki określające graniczne
warunki funkcjonowania ekosystemów
oraz przebiegu procesów rzeźbotwórczych, a także wyznaczające możliwości
rozwoju różnych form gospodarowania.
Ten sam rodzaj i struktura skał, a także
rzeźba inicjalna, będąca wynikiem procesów górotwórczych i epejrogenicznych,
może ewaluować w różny sposób
w zależności od warunków klimatycznych. W strefie klimatu umiarkowanego
*
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czenie ma także odpowiedni dobór
wskaźników klimatycznych.
Określenie zmian klimatu jest szczególnie ważne w odniesieniu do obszarów
górskich. Ekosystemy górskie są bowiem
bardzo wrażliwe i podatne na przekształcenia klimatu [np. Messerli, Ives 1997].
Cechą charakterystyczną współczesnych zmian klimatu Polski, a zatem
i Tatr, jest ocieplenie [Żmudzka 2009 b,
2010 a, b, 2011 b]. W ciągu 56 lat (lata
1951–2006) temperatura powietrza wzrosła o 1,2 °C w Zakopanem i o 0,7 °C na
Kasprowym Wierchu (ryc. 1). Trend
liniowy objaśniał odpowiednio 21 i 11 %
zmienności temperatury. Szczególnie
silny wzrost temperatury w Zakopanem
(stacja miejska położona we wklęsłej
formie terenu) jest zapewne efektem
lokalnej antropopresji, przejawiającej się
głównie w procesach urbanizacji i szero-

gącej generować opady długotrwałe i/lub
bardzo intensywne. Ważnym czynnikiem
fizycznym przyczyniającym się do wietrzenia skał oraz wpływającym na procesy glebotwórcze są natomiast zmiany
temperatury powietrza, a szczególnie
działanie mrozu.
Na ogół zmiany klimatu są rozpatrywane w kontekście wieloletnich zmian
średnich miesięcznych, sezonowych czy
rocznych wartości elementów meteorologicznych. Może to stanowić ogólne tło
rozważań dotyczących implikacji środowiskowych zmian klimatu. W wielu
przypadkach jest jednak pożądane rozpatrywanie tych zmian w okresach krótszych, na przykład dobowych. Istotne
jest określenie wartości progowych elementów pogody, które uruchamiają
w danych warunkach środowiskowych
przebieg badanych zjawisk. Duże zna°C

a

b

Ryc. 1. Średnie konsekutywne 12-miesięczne wartości temperatury w Zakopanem (a) i na Kasprowym
Wierchu (b) w latach 1966–2006 i ich trend liniowy. Źródło: Żmudzka 2009 b, 2010 a, zmieniony.
Fig. 1. Moving averages 12-monthly values of the temperature in Zakopane (a) and on Mt Kasprowy
Wierch (b) in the years 1966–2006 and their linear trend. Sources: Żmudzka 2009 b, 2010 a, changed.
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ko rozumianych zmianach w sposobie
użytkowania ziemi.
Ocieplenie w Tatrach, choć nieistotne
statystycznie, jest porównywalne do
wzrostu temperatury w obszarach nizinnych Polski [Żmudzka 2009 a], a także
na znacznych obszarach środkowej części Europy, w tym także w obszarach
górskich, np. w Karkonoszach, Alpach,
Karpatach Południowych [Weber i in.
1997, Głowicki 1998, Migała 2005, Niedźwiedź 2006]. Podobne tempo wzrostu
temperatury i podobny rozkład sezonowy
ocieplenia może sugerować, że przyczyny tego procesu są natury ogólniejszej.
Znaczną część zmienności warunków
termicznych można wyjaśnić oddziaływaniem cyrkulacji atmosfery.
Głównym celem pracy jest określenie
kierunku i skali zmian częstości wybranych termicznych i opadowych dni charakterystycznych w Tatrach. Interesującym zagadnieniem jest odpowiedź na
pytanie, jak zmieniała się struktura częstości termicznych dni charakterystycznych i czy wzrostowi temperatury powietrza towarzyszyły istotne zmiany w częstości dni o dużych sumach opadów oraz
długotrwałych ciągów dni z opadami.

chodzą z materiałów publikowanych oraz
bazy danych IMGW.
Określono trendy liniowe zmian liczby dni mroźnych (tmax < 0 °C), przymrozkowych (tmin < 0 °C, tmax > 0 °C)
oraz gorących (tmax > 25 °C). Dodatkowo
zdefiniowano dni ciepłe: są to dni, podczas których temperatura nie spada poniżej zera (tmin ≥ 0 °C). Do charakterystyki
warunków pluwialnych wykorzystano
liczbę dni z opadami bardzo silnymi
(suma dobowa ≥30 mm, ≥50 mm i ≥100
mm). Określono trendy liniowe zmian
liczby tych dni oraz ich udziału w ogólnej sumie opadów. Obliczono współczynniki determinacji wskazujące, jaką
część wariancji badanych charakterystyk
klimatu objaśniają wyznaczone trendy.
Istotność trendów oceniono obliczając
statystykę F. Ponadto dokonano oceny
istotności statystycznej trendów metodą
Manna-Kendalla. Analizie poddano także
skrajnie długie ciągi dni z opadami.
Wskazano średnie i skrajne wartości
badanych charakterystyk klimatu w ujęciu sezonowym i rocznym.

Materiały źródłowe i metody
opracowań

W latach 1966–2006 średnia roczna
temperatura powietrza w Zakopanem
wyniosła 5,5 °C, na Kasprowym Wierchu
–0,6 °C. Najcieplejszy w analizowanym
wieloleciu był w Tatrach rok 2000 ze
średnią temperaturą 7,1 °C w Zakopanem
i 0,8 °C na Kasprowym Wierchu (równie
ciepły był tam rok 2002). Spośród dziesięciu najcieplejszych lat w Tatrach
większość z nich wystąpiła po 1990 r.
(1994, 1999, 2000, 2002, 2006 oraz 1998
w Zakopanem i 2003 na Kasprowym
Wierchu). Warto zauważyć, że w przypadku Kasprowego Wierchu były to lata
z dodatnią średnią roczną temperaturą
powietrza. W szczególny sposób zapisał
się również rok 1990: zimą średnia temperatura w Zakopanem była wówczas
dodatnia i wynosiła 0,2 °C [Żmudzka

Wieloletnie zmiany warunków
termicznych

W badaniach wykorzystano dane ze
stacji Zakopane (h = 857 m n.p.m.), położonej w Rowie Podtatrzańskim,
i z obserwatorium wysokogórskiego na
Kasprowym Wierchu (h = 1991 m
n.p.m.), leżącego w Tatrach Zachodnich.
Pierwsza z nich jest stacją miejską, znajdującą się we wklęsłej formie terenu,
druga stacją szczytową, położoną
w obniżeniu grani głównej. Materiał
źródłowy stanowiły średnie dobowe oraz
minimalne i maksymalne wartości temperatury, a także dobowe sumy opadów
z lat 1966–2006 (14 975 dni). Dane źródłowe uwzględnione w badaniach po-
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2010a]. Średnia wieloletnia temperatura
w tej porze roku wynosiła w Zakopanem
–3,3 °C, a na Kasprowym Wierchu –
7,5 °C.
Na wzrost średniej temperatury powietrza w Tatrach w latach 1966–2006
złożył się dodatni trend zmian zarówno
średniej temperatury minimalnej jak
i maksymalnej (u podnóża gór istotny
statystycznie). Wzrost temperatury maksymalnej był nieco silniejszy niż minimalnej (tab. 1) [Żmudzka 2009b,
2010 a].
Zmiany wieloletnie skrajnych wartości temperatury powietrza w ciągu doby
uwidoczniły się także w zmianie liczby
termicznych dni charakterystycznych.
W wysokogórskiej części Tatr w ciągu
całego roku, oprócz lata, wzrosła liczba
dni z przejściem temperatury przez zero
stopni, głównie kosztem zmniejszenia się
liczby dni, podczas których temperatura
jest ujemna (ryc. 2). Na Kasprowym
Wierchu, spośród dni charakterystycznych dni mroźne są najczęstsze w ciągu
roku (stanowią one 40 % dni w roku,
a zimą aż 86 %). Najwięcej dni mroźnych występowało w latach 70. XX w.;
ich liczba w ciągu roku dochodziła do
170. Najmniej tych dni zanotowano

w 1989 r. – 107. Skrajnie małe liczby
tych dni wystąpiły także w pierwszych
latach XXI w. W przeważającej części
roku (oprócz wiosny) na Kasprowym
Wierchu wzrosła liczba dni, w których
temperatura nie spadła poniżej zera. Dni
te, nazwane ciepłymi, stanowią średnio
38 % dni w roku (od 5 % zimą do 13 %
jesienią oraz 24 i 29 % odpowiednio
wiosną i latem). Najwięcej tych dni wystąpiło na Kasprowym Wierchu w 1967
r. – 163, najmniej, tylko 109 – w 1980 r.
Na przedpolu Tatr średnio w roku
najwięcej jest dni ciepłych. Stanowią one
ponad połowę (58 %) wszystkich dni.
Latem, podczas prawie wszystkich dni,
temperatura w Zakopanem nie spada
poniżej zera stopni. W badanym wieloleciu tylko trzy dni w czerwcu nie spełniały kryterium dnia ciepłego. W poszczególnych latach liczba tych dni zmienia
się w dość dużym zakresie. W 1997 r.
wystąpiło ich tylko 186, a w 2000 r. – aż
239. W latach 1966–2006 liczba dni
ciepłych w Zakopanem wzrosła w ciągu
całego roku (średnio w roku wzrastała
w tempie 0,09 dnia na rok). Na przedpolu
gór liczne są także dni przymrozkowe.
Stanowią one 28 % wszystkich dni,
z maksimum występowania zimą (49 %).

Tab. 1. Współczynniki kierunkowe trendu zmian średnich wartości temperatury, temperatury minimalnej
i maksymalnej (°C · rok-1) oraz liczby wybranych termicznych dni charakterystycznych (dzień · rok-1)
w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1966–2006. Pogrubiono współczynniki istotne statystycznie.
Charakterystyka

Zakopane

Kasprowy Wierch

XII-II

III-V

VI-VIII

IX-XI

I-XII

XII-II

III-V

VI-VIII

IX-XI

I-XII

Temperatura średnia

0,01

0,01

0,04

0,01

0,02

0,02

0,01

0,04

0,01

0,02

Temperatura minimalna

0,01

0,00

0,04

0,00

0,01

0,01

0,00

0,03

0,01

0,01

Temperatura maksymalna

0,02

0,02

0,05

0,01

0,03

0,03

0,01

0,05

0,01

0,03

Dni przymrozkowe

-0,02

-0,13

-0,01

-0,01

-0,14

0,22

0,13

-0,11

0,04

0,30

Dni mroźne

0,00

0,07

–

-0,02

0,04

-0,24

-0,07

0,00

-0,03

-0,41

Dni ciepłe

0,02

0,05

0,01

0,02

0,09

0,04

-0,05

0,04

0,01

0,16

–

0,01

0,27

0,00

0,28

–

–

–

–

–

Dni gorące

Źródło: [Żmudzka 2009 b, 2010 a, uzupełnione]
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Ryc. 2. Przebieg wieloletni rocznych liczb dni mroźnych (A), przymrozkowych (B), ciepłych (C) i gorących
(D) w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006). Zaznaczono linie trendu. Źródło: Żmudzka 2010 a,
zmienione.
Fig. 2. Long-term variation of the annual numbers of days ice (A), frost (B), warm (C) and hot (D) in
Zakopane and on Mt Kasprowy Wierch (1966–2006). The line represents linear trend. Sources:
Żmudzka 2010 a, changed.
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Liczba tych dni w poszczególnych latach
zmieniała się od 68 w 1987 r. do 128
w roku następnym. W badanym wieloleciu średnia roczna liczba tych dni
zmniejszyła się. Wyraźny ubytek liczby
dni przymrozkowych wystąpił na wiosnę.
Nieznacznie w tej porze roku wzrosła
natomiast liczba dni mroźnych oraz ciepłych. Latem oraz w roku wystąpił znaczący wzrost liczby dni gorących. Pod
koniec XX w. latem pojawiło się tam
nawet kilka dni upalnych, z temperaturą
maksymalną powyżej 30,0 °C [Żmudzka
2010a].

Jak wykazano we wcześniejszych badaniach [Żmudzka 2011a, b], wzrostowi
temperatury powietrza w Tatrach nie
towarzyszyły istotne zmiany wielkości
i charakteru opadów zarówno średnich
jak i skrajnych. Trendy liniowe obrazujące skalę i kierunek zmian opadów
w wieloleciu 1966–2006 wyjaśniają
jedynie do kilku procent zmienności tego
elementu klimatu, a cechą charakterystyczną przebiegu wieloletniego są, podobnie jak w przypadku temperatury
powietrza, kilkunastoletnie fluktuacje.
Ocena rangowa (test Manna-Kendalla)
trendów zmian zarówno charakterystyk
termicznych jak i opadowych prowadzi
do podobnych wniosków jak analiza
wykonana metodą regresji liniowej. Kierunek i ocena statystyczna trendów są na
ogół zbieżne.
W wieloleciu 1966–2006 suma opadów na badanych stacjach uległa nieistotnemu statystycznie zmniejszeniu
(ryc. 3). Tendencje sezonowe charakterystyk opadowych były zróżnicowane tak
między stacjami jak i w ciągu roku.
Przykładowo, zmniejszenie wielkości
opadów na Kasprowym Wierchu wystąpiło głównie zimą – 2,0 mm ∙ rok–1,
a w Zakopanem latem – 1,9 mm ∙ rok–1
(tab. 2). Jesienią sumy opadów zwiększyły się. U podnóża Tatr wzrost ilości opadów wystąpił jednak głównie wiosną –
1,4 mm∙rok–1. Spowodowało to wzrost
obfitości opadów 1 , mimo zwiększenia
w tym sezonie liczby dni z opadami,
a także wzrost stosunku opadów wiosennych do jesiennych. Tendencja zmian
stosunku opadów letnich do zimowych
natomiast była w Zakopanem ujemna. Na
stacji szczytowej tendencje zmian głównych cech przebiegu rocznego opadów
były odmienne. Świadczy to o silnym
zróżnicowaniu nie tylko przestrzennym,
ale także czasowym opadów w górach.

Wieloletnie zmiany warunków
opadowych
W latach 1966–2006 średnia roczna
suma opadów wyniosła w Zakopanem
1117,6 mm, a na Kasprowym Wierchu –
1797,7 mm. Najwięcej opadów spadło w
2001 r.: odpowiednio 1462,2 i 2600,3
mm, najmniej w 1993 r. – 810,9
i 1292,3 mm. W 2001 r. szczególnie duża
suma opadów wystąpiła w miesiącach
letnich: 768,5 mm w Zakopanem
i 1254,4 mm na Kasprowym Wierchu
(średnia wieloletnia wyniosła odpowiednio 486,7 i 635,3 mm). Była ona konsekwencją skrajnie dużej liczby dni z opadami bardzo silnymi (na Kasprowym
Wierchu wystąpiło 14 dni z opadem ≥30
mm, w tym 11 dni z opadem ≥50 mm).
Współczynnik nieregularności (nierównomierności) opadów, zdefiniowany jako
stosunek najwyższej do najniższej sumy
rocznej opadów w badanym wieloleciu,
wynosił w Zakopanem 1,8, a na Kasprowym Wierchu – 2,0. W ujęciu sezonowym zmieniał się w Zakopanem od 2,9
latem do 4,6 jesienią, a na Kasprowym
Wierchu od 3,9 jesienią do 4,5 zimą.
W głównych porach roku (latem i zimą)
zmienność opadów jest zatem większa
w części wysokogórskiej, a w przejściowych (wiosną i jesienią) – u podnóża
Tatr.

1

Obfitość (gęstość) opadów to stosunek sumy
opadów do liczby dni z opadem w danym okresie.
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wych liczb dni z opadami, z wyjątkiem
zimy, kiedy to wystąpiło zmniejszenie
ich liczby. Średnia roczna liczba dni
z opadem wynosi w Zakopanem 200, na
Kasprowym Wierchu – 229. W poszczególnych latach liczba ta waha się od 174
(1986 r.) do 236 (1970 r.) w Zakopanem
i od 194 (1986 r.) do 267 (1970 r.) na
Kasprowym Wierchu. Na Kasprowym
Wierchu najwięcej dni z opadem w ciągu
roku przypada na miesiące wiosenne
(III–V – 20–21 dni w miesiącu), podczas
gdy w Zakopanem na przełom wiosny
i lata (V–VII – 18–19 dni w miesiącu).

Dlatego też otrzymane wyniki badań
należy interpretować z dużą ostrożnością.
W wieloleciu 1966–2006 średnia
roczna liczba dni z opadami w Zakopanem nie uległa zmianie, na Kasprowym
Wierchu zaś nieistotnie zmniejszyła się.
Brak trendu zmian średniej rocznej liczby dni z opadami w Zakopanem wynikał
z różnokierunkowych trendów w poszczególnych porach roku: zimą i wiosną
dodatniego, a w pozostałej części roku,
głównie latem, ujemnego. W części
szczytowej Tatr, reprezentowanej przez
Kasprowy Wierch, wystąpiły podobne
jak u podnóża gór trendy zmian sezono-

Ryc. 3. Przebieg wieloletni rocznych sum opadów, liczby dni z opadami oraz średniej obfitości opadów
w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006). Zaznaczono linie trendu. Źródło: Żmudzka 2011 a.
Fig. 3. Long-term variation of annual precipitation totals, number of days with precipitation and average
precipitation abundance in Zakopane and on Mt Kasprowy Wierch (1966–2006). The line represents linear
trend. Sources: Żmudzka 2011 a.
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Tab. 2. Współczynniki kierunkowe trendu zmian sum opadów (mm·rok -1), liczby dni z opadami (liczba
dni·rok-1), średniej obfitości opadów (mm·dzień-1·rok-1) oraz liczby dni z opadami ≥30 mm i ≥50 mm (liczba
dni·rok-1) w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966-2006). Pogrubiono współczynniki istotne
statystycznie.

Charakterystyka

Zakopane

Kasprowy Wierch

XII-II

III-V

VI-VIII

IX-XI

I-XII

XII-II

III-V

VI-VIII

IX-XI

I-XII

-0,06

1,42

-1,89

0,63

-0,18

-2,04

-0,27

-1,25

1,33

-2,64

Liczba dni z opadami

0,08

0,08

-0,12

-0,01

0,00

-0,03

0,02

-0,05

-0,01

-0,09

Średnia obfitość opadów

0,00

0,02

-0,03

0,01

0,00

-0,03

-0,01

-0,02

0,02

-0,01

-0,01

0,00

-0,00

0,00

-0,00

-0,04

0,00

-0,04

0,03

-0,05

0,00

0,00

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

0,02

0,01

0,01

Suma opadów

Liczba dni z opadami ≥30 mm
Liczba dni z opadami ≥50 mm

–

Źródło: [Żmudzka 2011a]

Średnia obfitość opadów w latach
1966–2006 na Kasprowym Wierchu
zmniejszyła się w ciągu całego roku
z wyjątkiem jesieni. W Zakopanem
ujemna tendencja zmian obfitości opadów wystąpiła tylko latem. Zmniejszenie
obfitości opadów latem zadecydowało
o znaczącym ujemnym trendzie zmian
średniej rocznej obfitości. Zmiany
w średniej obfitości opadów nie były
istotne statystycznie. Średnia obfitość
opadów w Tatrach jest największa latem
(9 mm na dzień w Zakopanem i 10,9 mm
na dzień na Kasprowym Wierchu), najmniejsza zaś zimą, kiedy to występuje
szczególnie silny przyrost obfitości opadów wraz z wysokością – od 2,8 w Zakopanem do 5 mm na dzień z opadem na
Kasprowym Wierchu. Średnia obfitość
opadów w ciągu roku wynosi 5,5 mm
u podnóża gór i 7,7 mm na dzień z opadem na Kasprowym Wierchu.
W badanym wieloleciu średnia roczna liczba dni z opadem ≥30 mm w Zakopanem nie uległa zmianie, a na Kasprowym Wierchu stwierdzono niewielkie
zmniejszenie liczby tych dni (–0,05 dnia
na rok) i ich udziału w ogólnej sumie
opadów (–0,10 % na rok) (ryc. 4).
W przypadku rocznej liczby dni
z opadem wynoszącym co najmniej 50
mm i ich udziału w ogólnej sumie opa-

dów w Zakopanem stwierdzono ujemną
tendencję zmian (odpowiednio –0,01
dnia·rok–1 i –0,94 % · rok–1). Ocena rangowa trendu zmian liczby dni z opadami
≥50 mm wskazuje, że był to trend istotny
statystycznie. Na Kasprowym Wierchu
trend liczby tych dni nie wystąpił. Było
to konsekwencją zmniejszenia się ich
liczby na wiosnę i wzrostu w sezonie
letnim.
Prawdopodobieństwo pojawienia się
dnia z opadami bardzo silnymi (suma
dobowa ≥30 mm) wynosi w Zakopanem
12 %, a na Kasprowym Wierchu jest
dwukrotnie większe. Średnio w ciągu
roku w Zakopanem występuje jeden
dzień z sumą opadów co najmniej
50 mm. W partii szczytowej gór występują średnio trzy takie dni.
Na Kasprowym Wierchu dni z opadami bardzo silnymi mogą się pojawiać
w ciągu całego roku, w Zakopanem występują od kwietnia do października.
Koncentrują się jednak głównie w sezonie letnim. Największa liczba dni z opadem zarówno ≥30 mm, jak i ≥50 mm
wystąpiła na Kasprowym Wierchu
w roku o największej sumie opadów
(2001 r.), było ich odpowiednio 20 i 12,
z czego 14 i 11 wystąpiło w lecie. Zimą
dni z opadem ≥30 mm wystąpiły w analizowanym wieloleciu dwa razy: w 1967

394

Wieloletnie zmiany liczby dni charakterystycznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu

Największa liczba dni z sumą opadów
≥50 mm wystąpiła natomiast w Zakopanem w 1983 r. (cztery dni). W tym przypadku było to skutkiem skrajnie dużej
liczby takich dni latem (aż trzy) oraz
pojawienia się takiego dnia jesienią.
W latach 1966–2006 na Kasprowym
Wierchu stwierdzono osiem dni z dobową sumą opadów co najmniej 100 mm;
sześć z nich wystąpiło w okresie najcie-

i 1974 r. W sezonie letnim tylko w 1993
i 1998 r. takie dni nie wystąpiły [Żmudzka 2011 a, b]. W Zakopanem największa
liczba dni z opadem ≥30 mm (jedenaście
dni) wystąpiła w 1989 r. Było to związane ze skrajnie dużą liczbą takich dni
(cztery) na wiosnę. Latem, podobnie jak
na Kasprowym Wierchu, największa
liczba dni z opadami co najmniej 30 mm
wystąpiła w 2001 r.; było ich dziesięć.

A

B

Ryc. 4. Przebieg wieloletni rocznych liczb dni z opadami ≥30 mm (A) i ≥ 50 mm (B) oraz ich udziału (%)
w ogólnej sumie opadów w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006). Zaznaczono linie trendu.
Fig. 4. Long-term variation of the annual numbers of days with precipitation ≥30 mm (A) and ≥50 mm (B)
and of their participation (%) in the total precipitation sum in Zakopane and on Mt Kasprowy Wierch
(1966–2006). The line represents linear trend.
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plejszym, to znaczy po 1980 r. (ryc. 5).
W Zakopanem czterokrotnie suma dobowa opadów wyniosła ≥100 mm; były
to lata 1970, 1973, 1983 oraz 1997
[Żmudzka 2011a, b].
Interesujących spostrzeżeń dostarcza
także analiza ciągów dni z opadem.
W analizowanym wieloleciu najdłuższy
ciąg dni z opadem trwał 27 dni w Zakopanem i 33 dni na Kasprowym Wierchu.
Przypadek taki wystąpił na przełomie
stycznia i lutego 1999 r. Ciąg ten rozpoczął się 25 stycznia, a zakończył 26 lutego na Kasprowym Wierchu i 21 lutegow Zakopanem, choć z dwiema jednodniowymi przerwami opady trwały tam
również do 26 lutego. Suma opadów
w dniach wchodzących w skład tego
ciągu wyniosła na Kasprowym Wierchu
196,1 mm, a w Zakopanem – 91,5 mm.
Dni z opadem w części wysokogórskiej Tatr układają się w ciągi dłuższe niż
u podnóża gór (średnio w ciągu roku dni
z opadem jest na Kasprowym Wierchu
o 29 więcej niż w Zakopanem). Na Kasprowym Wierchu stwierdzono 22 przypadki ciągów o długości co najmniej 20
dni. W Zakopanem ciągów dni z opadami o takiej długości było jedynie 4. Te
najdłuższe ciągi występują głównie
w okresie zimowo-wiosennym, ale mogą
pojawiać się także i w innych porach
roku. W całym profilu Tatr największym
udziałem w ogólnej liczbie dni z opadem
odznaczają się dni wchodzące w skład

ciągów 2-, 3- i 4-dniowych. Największą
średnią obfitością charakteryzowały się
natomiast ciągi 14-dniowe, a w przypadku Kasprowego Wierchu – także 15- i 9dniowe (10,3–14,2 mm na dzień z opadem wchodzący w skład ciągów) (tab. 3).
Największa średnia obfitość opadów
w ciągach o długości 14 dni (3 przypadki
w Zakopanem i 20 na Kasprowym Wierchu) wynikała w znacznej mierze ze
szczególnie silnych opadów w lipcu 2001
r. Między 14 a 27 lipca 2001 r. spadło
w Zakopanem 342,5 mm, a na Kasprowym Wierchu 512,8 mm. Silne opady na
Kasprowym Wierchu, trwające nieprzerwanie 14 dni, wystąpiły także w lipcu
1980 r. – 438,7 mm w dniach 18–31 lipca
(tab. 4).
Ciągi dni, którym towarzyszą największe ilości opadów, występują głównie latem. Sumy opadów przekraczające
200 mm notowano w Zakopanem podczas ciągów 6-dniowych, a na Kasprowym Wierchu suma przekraczająca 300
mm wystąpiła nawet podczas ciągu 4dniowego (29.06 – 2.07.1973 r., 302,6
mm).
Długotrwałe oraz szczególnie obfite
w opady ciągi dni w analizowanym wieloleciu wystąpiły głównie na przełomie
XX i XXI w. oraz w latach 70. XX w.
Blisko 70 % przypadków najdłuższych
ciągów dni z opadami wystąpiło po
1990 r.

Ryc. 5. Lata wystąpienia dni z opadami ≥100 mm w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006).
Źródło: Żmudzka 2011 a.
Fig. 5. The years with occurrence of the precipitation ≥100 mm in Zakopane and on Mt Kasprowy Wierch
(1966–2006). Sources: Żmudzka 2011 a.
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Tab. 3. Liczba przypadków pojedynczych dni i ciągów dni z opadem (A), udział liczby dni pojedynczych
i wchodzących w skład ciągów w ogólnej liczbie dni z opadem (B, %), udział sumy opadów w dniach
pojedynczych i wchodzących w skład ciągów w ogólnej sumie opadów (C, %) oraz średnia obfitość opadów
w dniach pojedynczych i wchodzących w skład ciągów (D, mm · dzień -1) w Zakopanem i na Kasprowym
Wierchu (1966–2006).

Zakopane
A
767
557
341
247
153
104
98
57
51
24
29
12
9
3
13
2
4
2
1
–
1
2
–
–
–
1
–

B
9,4
13,6
12,5
12,1
9,3
7,6
8,4
5,6
5,6
2,9
3,9
1,8
1,4
0,5
2,4
0,4
0,8
0,4
0,2
–
0,3
0,5
–
–
–
0,3
–

C
6,2
11,5
11,9
13,5
9,6
9,1
9,0
6,7
5,7
2,7
3,8
1,3
1,8
1,3
2,5
0,6
0,9
0,5
0,2
–
0,2
0,8
–
–
–
0,2
–

Kasprowy Wierch
D
3,7
4,7
5,3
6,3
5,7
6,7
6,0
6,7
5,7
5,2
5,5
4,2
7,0
14,2
5,9
8,0
6,0
6,5
3,7
–
4,3
8,6
–
–
–
3,4
–

Dni z opadem
Pojedyncze dni
Ciągi dni:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
33

A
555
435
305
231
168
126
100
82
56
48
26
22
19
20
10
8
6
8
6
4
5
6
1
1
2
1
1

B
5,9
9,3
9,7
9,8
8,9
8,1
7,5
7,0
5,4
5,1
3,0
2,8
2,6
3,0
1,6
1,4
1,1
1,5
1,2
0,9
1,1
1,4
0,2
0,3
0,5
0,3
0,4

C
3,3
6,7
8,5
10,4
9,7
8,1
7,5
7,7
7,0
5,1
3,4
2,5
3,1
4,3
2,2
1,6
1,3
1,5
1,5
0,9
1,2
1,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,3

D
4,4
5,6
6,9
8,3
8,5
7,9
7,9
8,6
10,3
7,8
8,7
7,1
9,2
11,2
11,0
9,2
9,0
7,8
9,7
7,9
8,8
7,3
5,9
3,3
5,8
7,0
5,9

ją dość często – co 2–3 lata. Sytuacja
taka jest szczególnie widoczna na stacji
podgórskiej.
Długotrwałe opady letnie o czasie
trwania ponad trzy dni i natężeniu poniżej 1 mm na minutę wywołują erozję
linijną oraz spływy błotne, przede
wszystkim w piętrze leśnym Tatr.
W wyniku erozji bocznej wód wezbraniowych w korytach dolinnych powstają
natomiast podcięcia erozyjne, osuwiska

Uzyskane wyniki oparte na materiale
źródłowym pochodzącym z lat 1966–
2006 korespondują z wynikami wcześniejszych badań innych autorów [Cebulak 1983, Niedźwiedź 1992, 2003, Łupikasza 2009]. Przeprowadzone analizy
wskazują, że mimo nieznacznego
zmniejszenia sum opadów w okresie
1966–2006, w pierwszych latach XXI w.
epizody opadowe, z którymi są związane
wyjątkowo duże sumy opadów, występu397
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i zerwy u podnóży stoków [Kotarba
2006, 2007]. Największe przemiany
rzeźby zachodzą w warunkach, gdy na
kilkudniowy okres z opadami nałoży się
opad krótkotrwały o natężeniu przekraczającym 1 mm na minutę i osiągający
wydajność 30–40 mm w ciągu godziny.
Zostaje wtedy naruszona stabilność stoków i den dolinnych w zlewni górskiej
i następuje największe przeobrażenie
rzeźby [Rebetz i in. 1997, Kotarba 1999].
Uruchomione zostają, między innymi,
spływy gruzowe, osuwiska, złaziska.
Dochodzi do połączenia dwu subsystemów morfodynamicznych: stokowego
i korytowego, które w okresach panowania przeciętnych warunków hydrometeorologicznych funkcjonują niezależnie
[Kotarba i in. 1987]. Przykładem tego
typu sytuacji w Tatrach była powódź
w lipcu 1997 r., będąca skutkiem kilkudniowych opadów rozlewnych zakończonych gwałtowną ulewą [Kotarba 1998],
a w mniejszej skali – ekstremalne zdarzenie opadowe u wylotu doliny Kościeliskiej w czerwcu 2007 r. [Bajgier-

Kowalska, Ziętara 2008, Gorczyca, Krzemień 2008].
Podsumowanie
Współczesne zmiany klimatu Tatr
uwidaczniają się, między innymi,
w zmianie częstości termicznych dni
charakterystycznych: wzroście w części
wysokogórskiej Tatr liczby dni z przejściem temperatury powietrza przez zero
stopni oraz dni ciepłych oraz zmniejszeniu liczby dni mroźnych. Zmiana struktury liczby termicznych dni charakterystycznych stwarza warunki do coraz
krótszego zalegania pokrywy śnieżnej,
zmniejszenia retencji śnieżnej i dostawy
wody z jej topnienia. Wzrost liczby dni
z przejściem temperatury przez zero
stopni będzie sprzyjał w tych warunkach
wietrzeniu skał.
Inną istotną cechą współczesmych
zmian klimatycznych jest wzrost na przełomie XX i XXI w. częstości sytuacji,
z którymi są związane duże sumy opadów. Są one konsekwencją zarówno
opadów długotrwałych jak i/lub wyjąt-

Tab. 4. Ciągi dni z opadem, podczas których suma opadów była największa w Zakopanem i na Kasprowym
Wierchu (1966–2006).

Zakopane
Suma
opadów
[mm]

Długość
ciągu
[dni]

342,5
310,4
275,9
242,7
234,3
231,5
219,9
203,3
202,4
198,8
198,7

14
22
8
11
7
6
6
16
18
13
4

Kasprowy Wierch
Data
14–27.07.2001
27.08–17.09.1996
16–23.08.1972
20–30.07.2004
14–20.07.1970
21–26.07.1980
4–07.1997
22.05–07.06.2006
25.05–11.06.2002
12–24.05.1987
29.06–2.07.1973
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Suma
opadów
[mm]

Długość
ciągu
[dni]

512,8
438,7
391,4
371,3
351,7
349,0
328,9
315,2
302,6
301,2
301,1

14
14
19
15
6
14
16
20
4
8
10

Data
14–27.07.2001
18–31.07.1980
24.05–11.06.2002
17–31.07.1968
1– 6.08.1991
4–17.09.1996
9–24.01.1976
13.02–4.03.1973
29.06–2.07.1973
16–23.08.1972
16–25.06.2001

Wieloletnie zmiany liczby dni charakterystycznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu

bardzo silne opady konwekcyjne, są
związane szybkie ruchy masowe, takie
jak, na przykład, spływy gruzowe, osuwiska lub złaziska na stokach piargowych lub skalno-pokrywowych Tatr,
mające wpływ na dynamikę koryt. Są to
na ogół gwałtowne przemiany rzeźby,
przyczyniające się do ustalenia nowej
równowagi określonego systemu geomorfologicznego.
Uzyskane wyniki mogą stanowić jedynie tło rozważań dotyczących uwarunkowań meteorologicznych (klimatologicznych) stwierdzonego współcześnie
w Tatrach wzmożenia ruchów masowych
na stokach. Niezbędne jest wykorzystanie w dalszych badaniach bardziej szczegółowych danych meteorologicznych
z większą rozdzielczością czasową (wartości godzinne, minutowe) oraz z większej liczby punktów pomiarowych.

kowo intensywnych. Trendy zmian ilości
opadów oraz liczby dni z dużymi sumami
opadów w wieloleciu 1966–2006 nie są
na ogół istotne statystycznie, gdyż przypadki wysokich sum opadów były także
częste w latach 70. XX w. Jednak warunki pluwialne w ostatnich latach różnią
się nieco od tych w latach 70. XX w.
Różnica polega przede wszystkim na
tym, że współcześnie obserwuje się
większe zmiany w ilości i charakterze
opadów z roku na rok, podczas gdy lata
70. XX w. należały na ogół do wilgotnych. Współczesny klimat stwarza zatem
specyficzne warunki do rozwoju rzeźby,
bowiem z występowaniem epizodów
opadowych, charakteryzujących się sumami opadów dochodzącymi do ponad
300 mm w Zakopanem i ponad 500 mm
na Kasprowym Wierchu o charakterze
rozlewnym, którym towarzyszyć mogą
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Multiannual changes of the numbers of characteristic days (thermic and
precipitation) in Zakopane and on Mt Kasprowy Wierch (1966–2006)
The purpose of the report is to determine trends of the changes in numbers of thermal
characteristic days (frost, ice, warm and hot) and days with high precipitation sums (≥30
mm, ≥50 mm and ≥100 mm) in the Polish Tatras. The research was based on daily data
from Zakopane and Mt Kasprowy Wierch stations from the period 1966–2006. The
investigation results prove the increase in the number of frost days and warm days and
the decrease in the number of ice days in the high mountain area of the Tatras. The increase of air temperature is not accompanied with significant trends in changes of the
volume and the character of mean and extreme precipitation. Series of precipitation days
with long-term durations and particularly abundant occurred mainly in the seventies of
the 20th century and at the turn of 20th an 21st centuries.
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Streszczenie

Zbadano kształty pni oraz szerokości przyrostów rocznych świerków (Picea abies)
porastających stoki osuwiskowe w Moravskoslezských Beskydach (Karpaty Zachodnie,
Czechy). W przeciwieństwie do drzew na stokach stabilnych są one pochylone
w kierunku dostokowym w górnych częściach stoków, a w częściach dolnych (strefie
oddziaływania erozji fluwialnej) – wygięte odstokowo. Po dolnej stronie pni, pod
wpływem grawitacji, wytwarzane są szersze przyrosty roczne – drzewa wzrastają
dekoncentrycznie. Początkowe lata dekoncentryczności utożsamiono z inicjacją/reaktywacją procesów osuwania. W celu ich dendrochronologicznego datowania
wykorzystano opracowany przez autorów indeks dekoncentryczności przyrostów
rocznych (%) oraz zmienność roczną indeksu dekoncentryczności (%). Wskaźniki
pozwalają porównywać intensywność ruchów masowych między poszczególnymi
drzewami, stanowiskami i osuwiskami. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod
analizy dekoncentryczności, datowanie czasu osuwania przeprowadzono matematycznie
w oparciu o progi obliczone dla stoku referencyjnego.
drewna. Ruchy masowe w obszarach
zalesionych zapisywane są w przyrostach
drzew rok po roku, co utożsamiane jest
głównie z występowaniem drewna reakcyjnego [Shroder 1978]. Do dendrochronologicznych rekonstrukcji przebiegu
(czasu wystąpienia i zasięgu przestrzennego) procesów stokowych stosowane są
także: obecność kanałów żywicznych,
zranień i nagłych zmian szerokości przyrostów rocznych [Shroder 1980, Butler
1987].

Wprowadzenie
Drzewa porastające stoki objęte ruchami masowymi często wykazują zróżnicowane deformacje kształtu pnia
(ryc. 1) [Alestalto 1971, Shroder 1980,
Braam 1987 a, b, Wistuba i in. 2011].
Pod wpływem naprężeń spowodowanych
ruchem podłoża, zmianom ulega także
anatomia wykształcanego przez nie
*

E-mail: malgorzatawistuba@gazeta.pl
E-mail: irekgeo@wp.pl
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Ryc. 1. Przykłady zewnętrznych deformacji pni świerków na badanym stoku osuwiskowym (stanowisko Kp2):
A – dolna część stanowiska, pień wygięty odstokowo (ku osi doliny), B – górna część stanowiska, pień
pochylony dostokowo (ku szczytowi wzniesienia), C – dekoncentryczny rdzeń pobrany z pnia
pochylonego dostokowo.
Fig. 1. Examples of deformations in spruce stems growing on the studied landslide slope (site Kp2): A – lower
part of the site, stem bent downslope (towards the valley axis), B – upper part of the site, stem tilted upslope
(towards the top of the hill), C – eccentric core taken from stem tilted upslope.

i in. 2011]. Dekoncentryczność przyrostów rocznych stosowana była rzadziej,
pomimo faktu, że jest ona bezpośrednio
związana z deformacjami pnia pod
wpływem stresu mechanicznego i grawitacji. Brak przykładów skutecznego datowania ruchów masowych wyłącznie na
podstawie dekoncentryczności – zwykle
jest ona stosowana w połączeniu z innymi cechami anatomicznymi [Corominas,
Moya 1999, 2010, Stefanini 2004, Pánek
i in. 2011]. Autorzy nie podejmują dyskusji nad skutecznością tej metody. Znane są też przykłady nieskutecznego zastosowania dekoncentryczności w analizie dynamiki stoków [np. Stefanini
2004]. Jednocześnie Koprowski i in.

Metodą dendrochronologiczną datowano dotychczas przebieg takich procesów stokowych jak: pełzanie, osypywanie i odpadanie [Stoffel i in. 2005, Migoń
i in. 2010], spływy gruzowe [Baumann,
Kaiser 1999, Gärtner i in. 2003, Malik,
Owczarek 2009] i osuwanie [Braam i in.
1987a, b, Krąpiec, Margielewski 1991,
2000, Corominas, Moya 1999, 2010,
Fantucci, Sorriso-Valvo 1999, Stefanini
2004, Krąpiec, Rączkowski 2005].
W badaniach osuwisk wykorzystywano
przeważnie analizę drewna reakcyjnego,
a w przypadku drzew iglastych – drewna
kompresyjnego [Schweingruber 1996,
Corominas, Moya 1999, 2010, Zielski,
Krąpiec 2004, Stoffel i in. 2005, Pánek
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[2010] stwierdzili, że w sosnach zwyczajnych (Pinus sylvestris) zasypywanych przez migrujące wydmy wykształcana jest ona z kilkuletnim wyprzedzeniem względem drewna kompresyjnego.
Autorzy sugerują, że dekoncentryczność
jest, w konsekwencji, dokładniejszym
wskaźnikiem czasu występowania procesów rzeźbotwórczych. Zaletą badań
z wykorzystaniem dekoncentryczności
jest stwierdzona przez Mäkinena [1998]
u sosen niezależność jej zmienności od
wieku i relatywnej wielkości drzew.
Dekoncentryczny wzrost drzew może
być powodowany zróżnicowanymi czynnikami środowiskowymi (procesy geomorfologiczne, wiatr, wzrost masy drzewa z wiekiem). Jak dotąd, prowadzono
niewiele badań dendrochronologicznych
nad relacjami dekoncentryczności z tworzeniem drewna kompresyjnego oraz
z występowaniem naprężeń i deformacji
pni drzew [Schweingruber 1996]. Pojedyncze analizy dla gatunków iglastych
wykonywano na potrzeby leśnictwa
[Krzysik 1974, Mäkinen 1998, Stokes,
Berthier 2000, Berthier i in. 2001], analiz
anatomicznych, klimatologii [Schweingruber 1996] i w ramach badań adaptacji
drzew do warunków środowiskowych, na
przykład wiatru [Wade, Wendel-Hewson
1979, Schweingruber 1996].
Na możliwość zastosowania dekoncentryczności przyrostów rocznych
w geomorfologii wskazywali Hupp
[1986], Malik i Ciszewski [2008] dla
erozji rzecznej, Vanderkerckhove i in.
[2001] dla erozji wąwozowej oraz Koprowski i in. [2010] dla migracji wydm
nadmorskich. Na aktywnych geomorfologicznie stokach zjawisko deformacji
(wyginania, pochylania) pni drzew pod
wpływem grawitacyjnych ruchów masowych – spełzywania gruntu i osuwania –
obserwowali Parizek i Woodruff [1957]
oraz Schweingruber [1996].
Informacje dotyczące sposobów odkształcania pni w obrębie stoków objętych ruchami masowymi są często

sprzeczne i niewystarczające, zarówno
jeśli chodzi o kierunek (w górę, w dół
stoku) jak i sposób wyginania (pień pochylony, krzywulcowe kształty pni, pień
w kształcie „S”). Zaobserwowano jednak, że zmienność kształtów pni jest
większa w przypadku ruchów gwałtownych i wielkoskalowych [Parizek, Woodruff 1957, Schweingruber 1996, Krąpiec, Margielewski 2000]. Dowodzą tego
przeprowadzone na szeroką skalę obserwacje Krąpca i Margielewskiego [1991,
2000], Krąpca i Rączkowskiego [2005],
Krąpca i in. [2008]. Autorzy ci, analizując dekoncentryczność drzew na ponad
20 osuwiskach, uzyskali wyniki dla
znacznej części polskich Karpat Zachodnich. Badaniami objęto osuwiska duże,
o skomplikowanej morfologii i złożonych mechanizmach ruchu. Badano
drzewa różnych gatunków, a autorzy
odnotowali dużą ilość wariantów wyginania i pochylania pni drzew.
W przedstawianych badaniach analizowano mniejsze i płytsze osuwiska,
długości 40–50 m, wykształcone w obrębie większej formy – wtórne przemieszczenia grawitacyjne. Mniejsze zróżnicowanie rzeźby terenu, kształtów pni drzew
i dobór jednego gatunku do badań pozwoliły na uchwycenie prawidłowości
w wykształcaniu przez świerki pospolite
(Picea abies) dekoncentrycznych przyrostów rocznych pod wpływem ruchów
masowych.
W badaniach Krąpca i Margielewskiego [1991, 2000], Krąpca i Rączkowskiego [2005], Krąpca i in. [2008] dekoncentryczność datowano bezpośrednio
na podstawie przebiegu krzywych szerokości przyrostów rocznych, bez obiektywnej, obliczeniowej metody [Krąpiec,
Margielewski 2000].
Próbę systematyzacji wykorzystania
dekoncentryczności przyrostów rocznych
w datowaniu lawin podjęli Casteller i in.
[2008]. Autorzy wykorzystali zaproponowany przez Schweingrubera [1996]
indeks dekoncentryczności, pierwotnie
403

M. Wistuba, I. Malik

skonstruowany dla badań spełzywania
pokrywy śnieżnej. Casteller i in. [2007]
zaproponowali także własny wskaźnik,
stworzony na potrzeby rekonstrukcji
przebiegu lawin. Inny sposób obliczania
indeksu wykorzystał w badaniach przystosowania drzew do wiatru Burkhalter
[za Schweingruberem 1996]. Na potrzeby badań ruchów masowych, metodę
analizy dekoncentryczności stworzyli
także Braam i in. [1987a, b]. Żaden
z wymienionych wskaźników nie znajduje zastosowania w analizie dendrogeomorfologicznej osuwisk.
Celem badań jest uściślenie zaproponowanych dotychczas sposobów analizy
dekoncentryczności przyrostów rocznych
oraz zaproponowanie matematycznych
wskaźników i metod odpowiednich dla
dendrogeomorfologii, dokładniej dla
badań ruchów masowych na stokach,
w szczególności osuwisk. Zaproponowana metodyka uwzględniła zróżnicowanie
pokroju pni drzew rosnących na mobilnym podłożu. Umożliwiła obiektywne
wskazanie czasu reaktywacji osuwisk.
Pozwoliła także oceniać i porównywać
nasilenie dekoncentryczności, a pośrednio procesów osuwania zapisanych
w anatomii drewna drzew. Celem badań
było opracowanie metody, która będzie
mogła znaleźć zastosowanie praktyczne
w wykrywaniu aktywnych w ostatnich
latach stoków osuwiskowych, które mogą stanowić zagrożenie dla istniejącej lub
planowanej infrastruktury.

przemianległe warstwy łupkowo piaskowcowe, lokalnie mułowcowe.
W otoczeniu stanowisk, na powierzchni
zalegają luźne utwory czwartorzędu:
aluwia, deluwia i koluwia [Menčík 1975,
Pesl 1987]. Analizowane stanowiska
występują na obszarze rozległego osuwiska (długość: 750 m, szerokość: 350 m;
ryc. 2 E) powstałego w jednym z lejów
źródłowych potoku Skalka (ryc. 2 D).
Osuwisko znajduje się na wysokości
700–850 m n.p.m. W górnej części skarpy głównej osuwiska przebiega uskok
o kierunku SW–NE [Menčík 1975, Pesl
1987]. Stanowiska badawcze obejmują
wtórne zsuwy wykształcone w materiale
koluwialnym.
Dwa stanowiska badawcze (Kp2,
Kp3) zlokalizowano w dolnej części
osuwiska Skalka, na wale koluwialnym
(spiętrzona część jęzora osuwiskowego;
ryc. 2 E) o wysokości względnej sięgającej 60 m nad dnem otaczających rozcięć
erozyjnych. Stanowiska położone są na
stoku o rzeźbie wskazującej na występowanie, współcześnie lub w przeszłości,
ruchów masowych. Stwierdzono tam
obecność rowów zboczowych i rozpadlin
w górnej części stoków oraz w strefie
przykorytowej potoku Skalka, nisz oraz
niewielkich jęzorów osuwiskowych
schodzących do koryta potoku (ryc. 3).
Skarpy i jęzory tworzą na stokach system
stopni, których wysokość sięga 2 m.
Średnie nachylenie stoków to około
50 %. Koryto potoku Skalka, w odcinkach sąsiadującym z badanymi stokami,
cechuje się krętością wymuszaną przez
boczną dostawę materiału koluwialnego
(stanowiska badawcze zlokalizowane są
na wypukłym brzegu cieku; ryc. 3) oraz
wyraźnymi oznakami erozji bocznej,
szczególnie na brzegach przeciwnych
stokowi osuwiskowemu.
Rzeźba terenu wskazuje, że w badanych stanowiskach Kp2 i Kp3 koryto
potoku Skalka jest spychane przez małe,
wtórne zsuwy rotacyjne (długości 40–

Obszar badań
Badania prowadzono w Moravskoslezských Beskydach (Zachodnie Karpaty Zewnętrzne, Czechy; ryc. 2 A–C).
Trzy badane stanowiska leżą na północno-wschodnich stokach Kozíego hřbetu
(986 m n.p.m.) w północnej części masywu Malégo Polomu (1061 m n.p.m.).
W podłożu badanego obszaru występują
podatne na ruchy masowe skały fliszowe
kredy: cienko- i średnioławicowe na404
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Ryc. 2. Położenie obszaru badań: A – w łańcuchu górskim Karpat, B – na tle terytoriów Polski i Czech,
C – w paśmie górskim Moravskoslezských Beskydów, D – w zlewni potoku Skalka (1 – zbiorniki wodne,
2 – zlewnia potoku Skalka, 3 – szczyty górskie [m n.p.m.], 4 – rzeki i potoki, 5 – grzbiety górskie), E – rzeźba
osuwiska Skalka wraz z lokalizacją stanowisk Kp2, Kp3 i KpR (1 – skarpa główna osuwiska, 2 – jęzor
osuwiska, 3 – wał koluwialny, 4 – krawędzie skarp osuwiskowych, 5 a – jęzory osuwiskowe, b – linie
grzbietowe wałów koluwialnych, 6 – koryta cieków: a – stałych, b – prowadzących wodę po opadach
i roztopach, 7 – podcięcia brzegów, 8 – kierunki nachylenia, 9 – stanowiska badawcze i referencyjne).
Fig. 2. Location of the study area: A – in the Carpathian mountain belt, B – compared with Poland and Czech
Republic territories, C – in the mountain range of Moravskoslezské Beskydy, D – in the catchment of the
Skalka stream (1 – water reservoirs, 2 – catchment of the Skalka stream, 3 – mountain peaks [m a.s.l.],
4 – rivers and streams, 5 – mountain ridges), E – morphology of the Skalka landslide with the location of sites
Kp2, Kp3 and KpR (1 – landslide headscarp, 2 – landslide tongue, 3 – colluvial rampart, 4 – head scarps,
5 a – landslide toes, b – crest lines of colluvial ramparts, 6 – stream channels: a – permanent, b – with water
only after rainfalls and spring melts, 7 – channel undercuts, 8 – slope directions, 9 – study and reference sites).
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Ryc. 3. Rzeźba stanowisk badawczych Kp2, Kp3 (szkice geomorfologiczne, profil stoku) i referencyjnego
KpR (szkic geomorfologiczny) wraz z lokalizacją opróbowanych drzew: 1 – skarpy, 2 – loby, 3 – rowy
rozpadlinowe, 4 – łachy aluwialne, 5 – koryta potoków, 6 – suche rozcięcia erozyjne, 7 – erodowane brzegi
potoków, 8 – opróbowane drzewa.
Fig. 3. Morphology of study sites Kp2, Kp3 (geomorphic maps, slope cross-section) and reference site KpR
(geomorphic map) with the location of sampled trees: 1 – head scarps, 2 – toes, 3 – trenches, 4 – alluvial bars,
5 – stream channels, 6 – dry erosional dissections, 7 – eroded channel banks, 8 – sampled trees.

• brak form osuwiskowych; stoku nie

50 m; ryc. 3), z wsteczną rotacją przemieszczanego materiału, które współcześnie przekształcają wał koluwialny dużego osuwiska Skalka.
Stanowisko referencyjne wybrano,
kierując się następującymi przesłankami:

•
•
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wykluczają ślady spełzywania, spłukiwania itp.,
bliska odległość do stoku osuwiskowego,
budowa geologiczna możliwie najbardziej zbliżona do stoku osuwiskowego,
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• nachylenie i ekspozycja podobne do

ralną roślinnością w tym obszarze jest
buczyna karpacka z bukiem zwyczajnym
(Fagus sylvatica) i jodłą pospolitą (Abies
alba) [Seneta, Dolatowski 2008]. Obecnie dominującym w Moravskoslezských
Beskydach zbiorowiskiem roślinnym są
monokultury świerków pospolitych (Picea abies). Nasadzone przez człowieka
iglaste lasy gospodarcze występują także
na osuwisku Skalka, w tym na wyznaczonych stanowiskach.

stoku osuwiskowego,
• podobna wysokość nad poziom morza,
• drzewostan tego samego gatunku
i wieku.
Stanowisko referencyjne (KpR) zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie
osuwiska Skalka, na stoku podpartym
przez wał koluwialny (ryc. 2 E), o nachyleniu i ekspozycji podobnych do stanowisk badawczych. Powierzchnia stoku
referencyjnego jest wyrównana, (ryc. 3)
– uznano go za pozbawiony wpływu
głębszych ruchów masowych, a obserwacje wskazują na kształtowanie go
głównie przez spłukiwanie i saltację
wykrotową. Stok stanowiska KpR pozostaje w kontakcie z korytem jednego ze
źródłowych odcinków potoku Skalka.
Obszar badań leży w strefie klimatu
umiarkowanego, przejściowego, górskiego. Stanowiska znajdują się w obrębie
piętra klimatycznego umiarkowanie
chłodnego [Hess 1965]. W obszarze
badań częstym zjawiskiem są kilkudniowe intensywne opady, jak na przykła
w 1997 r., gdy w ciągu czterech dni (5–8.
lipca) spadło 602 mm deszczu. Maksymalne dobowe sumy opadów odnotowane w latach 1879–2000 w Moravskoslezských Beskydach wyniosły 200,0–
233,8 mm/dobę [Štekl i in. 2001].
Badane stanowiska położone są
w górnej części zlewni potoku Skalka
(ryc. 2 D), jednego z dopływów rzeki
Morávka – dopływu rzeki Ostravice
(dorzecze górnej Odry). Sieć rzeczną na
obszarze i w sąsiedztwie osuwiska tworzą źródłowe odcinki potoków. Cieki te
cechują małe przepływy, a część z nich
ma charakter okresowy. Prowadzą wodę
jedynie po większych opadach lub roztopach. W dolnej części jęzora osuwiska,
w sąsiedztwie stanowisk Kp2, Kp3
i KpR, odpływ następuje dnami głębokich i wąskich rozcięć erozyjnych (ryc. 2
E, 3). Obszar osuwiska Skalka znajduje
się w piętrze lasów regla dolnego. Natu-

Materiały i metody
Dla obszaru dużego osuwiska Skalka,
w tym znajdujących się w jego obrębie
dwóch stanowisk badawczych (Kp2,
Kp3) oraz na stanowisku referencyjnym
(KpR) wykonano kartowanie geomorfologiczne. Dla obydwu stanowisk wykonano także profile poprzeczne stoków.
W ramach analizy dendrogeomorfologicznej opróbowano łącznie 52 drzewa.
Do badań dobierano osobniki wizualnie
ocenione jako zdrowe, bez widocznych
ubytków aparatu asymilacyjnego oraz
zranień pni. Z każdego pnia, przy pomocy świdra Presslera, pobierano dwa rdzenie. Odwierty wykonywano wzdłuż jednej osi, na wysokości pierśnicy.
Zaburzenia anatomiczne przyrostów
rocznych drzew są najbardziej czytelne w
osi oddziaływania siły deformującej pnie.
W przypadku osuwania na stanowiskach
badawczych (Kp2, Kp3) jej przebieg jest
zgodny z nachyleniem stoków. Charakterystyczną cechą drzew jest owalny
kształt przekroju poprzecznego pnia,
gdzie dłuższa jest oś równoległa do
spadku stoków (ryc. 1, 4). Odwierty
pobierano z drzew o pniach możliwie
najbardziej zdeformowanych, wygiętych
zgodnie z nachyleniem stoków. Umożliwiło to analizę szerokości przyrostów
rocznych po stronie od- i dostokowej pni.
Próby pobrano z drzew porastających
zróżnicowane elementy rzeźby: skarpy
osuwiskowe, wypłaszczenia i jęzory
osuwiskowe. Na stanowisku badawczym
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Ryc. 4. Kształtowanie się przyrostów rocznych pod wpływem siły grawitacji w drzewach wygiętych przez
osuwanie podłoża (A, B) oraz w drzewach o pniach prostych (C). Schemat interpretacji wartości procentowej
indeksu dekoncentryczności: 1 – procesy geomorfologiczne, 2 – powierzchnie ześlizgu, 3 – rowy zboczowe,
4 – wektor grawitacji, 5 – część pnia wykształcająca szersze przyrosty roczne, 6 – przekrój poprzeczny pnia,
7 – przyrost idealnie koncentryczny.
Fig. 4. Formation of tree rings influenced by gravity in trees tilted by landsliding (A, B) and in trees with
straight trunks (C). An outline to interpretation of percent value of the eccentricity index: 1 – geomorphic
processes, 2 – sliding surfaces, 3 – slope trenches, 4 – vector of gravity, 5 – part of trunk forming wider annual
rings, 6 – trunk cross-section, 7 – ideally concentric ring.

wej) pni poszczególnych drzew, a następnie na ich podstawie obliczono dekoncentryczność przyrostów rocznych
i indeks dekoncentryczności. Na ich
podstawie, stosując odpowiednie algorytmy, wyznaczano prawdopodobne
momenty uruchomienia osuwisk na badanych stokach.

Kp2 opróbowano 21 drzew, na stanowisku Kp3 – 19.
Uzyskane rdzenie wklejono w drewniane podstawki i zeszlifowano papierem
ściernym. Następnie pomierzono szerokość przyrostów rocznych w rdzeniach
(dokładność: 0,01 mm). Porównano dane
uzyskane dla obu stron (do- i odstoko408
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Na stanowisku referencyjnym (KpR)
odwierty wykonano w 12 drzewach. Do
odwiertów wybierano najsilniej pochylone spośród drzew na stanowisku. Rdzenie
pobrano zgodnie z kierunkiem nachylenia stoku i przeprowadzono dla nich
identyczne procedury jak na stanowiskach badawczych. Wyniki uzyskane na
stanowisku KpR pełnią rolę materiału
porównawczego, także w obliczeniach
wskaźników dekoncentryczności. Potraktowano je jako typowe dla stoków stabilnych, pozbawionych, w przeciwieństwie
do stanowisk Kp2 i Kp3, oddziaływania
głębszych ruchów masowych (osuwania).
Przeanalizowane sekwencje przyrostów rocznych na stanowisku Kp2 sięgają lat 1944–1965. Większość (19 z 21)
sekwencji rozpoczyna się w ciągu 13 lat
(1946–1958). W przypadku stanowiska
Kp3 większość (18 z 19) sekwencji rozpoczyna się w ciągu 15 lat (1936–1950),
tylko jedno drzewo rozpoczęło wzrost
wcześniej – w 1892 r. Na stanowisku
referencyjnym sekwencje przyrostowe
sięgają lat 1943–1958. Większość z nich
(8 z 12 rozpoczyna się w ciągu 9 lat
(1943–1951). Opróbowane drzewa są
w przybliżeniu równowiekowe.
Ze względu na charakter lasu na stanowiskach (monokultury świerkowe)
wszystkie pobrane próby pochodzą ze
świerków pospolitych (Picea abies).
Świerk jest drzewem powszechnie występującym naturalnie i w nasadzeniach,
w Karpatach oraz w Sudetach. Podobnie
do świerka na ruchy masowe reagują
inne drzewa iglaste, na przykład jodły,
stanowiące naturalny składnik lasów
regla dolnego. W konsekwencji, opracowana metoda może zyskać szerokie zastosowanie, także ponadregionalne.

Zapis aktywności osuwiskowej
badanych stoków w kształtach
pni i w szerokości przyrostów
rocznych drzew
Świerki porastające oba stanowiska
badawcze mają zdeformowane pnie
(ryc. 1). Charakter odkształceń zależy od
położenia w stosunku do elementów
rzeźby. Świerki rosnące w dolnej części
stanowisk, w strefie przykorytowej, wyginają się i pochylają odstokowo (w dół
stoku, ku osi doliny; ryc. 1 A). W górnej
części stanowiska pnie drzew pochylone
są dostokowo (w górę stoku, ku szczytowi wzniesienia), ale są pozbawione wygięć (ryc. 1 B). Deformacje drzew zgodne są z nachyleniem stoków – jest to
efektem grawitacyjnych ruchów masowych o takim kierunku oddziaływania
sił. W przypadku drzew pochylonych
dostokowo, rosnących w górnych partiach stoków, były to ruchy osuwiskowe
(ryc. 4 B), a w przypadku drzew wygiętych odstokowo, rosnących w dolnych
partiach stoków – proces odspajania
i zsuwania pakietów podłoża pod wpływem podcinania podstawy stoku przez
erozję fluwialną (ryc. 4 A).
Zaobserwowano, że obok opisanych
deformacji pokroju, świerki ze stanowisk
badawczych Kp2 i Kp3 posiadają także
zniekształcone przekroje poprzeczne pni:
owalne, wydłużone zgodnie z nachyleniem stoku. Pobierając z drzew odwierty
stwierdzono, że położenie rzeczywistego
środka drzewa (najstarszego przyrostu)
nie pokrywa się ze środkiem geometrycznym przekroju (ryc. 4 A–B). Średnica wydłużonego przekroju poprzecznego pnia, w osi wygięcia drzewa jest podzielona na dwa różnej długości promienie – przyrosty roczne badanych świerków są dekoncentryczne. Charakter dekoncentryczności jest różny u drzew
wygiętych od- i dostokowo. U drzew
pochylonych w górę stoku – szersza jest
część dostokowa pnia (dekoncentryczność doskokowa; ryc. 1 C), a u drzew
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stron pni krzywe przyrostów rocznych
mają zbliżony przebieg (ryc. 7).

wygiętych w kierunku spadku stoku –
część odstokowa (dekoncentryczność
odstokowa).
Przyczyną różnic kierunku dekoncentryczności jest oddziaływanie na pochylone pnie drzew pionowej siły grawitacji.
W każdym przypadku, wzrost świerków
(szerzej, drzew iglastych) jest intensywniejszy po dolnej stronie pnia, która poddawana jest ściskaniu. Po górnej, rozciąganej stronie pnia, wzrost jest ograniczony. Wykształcanie od- lub dostokowej
dekoncentryczności zależy od kierunku
pochylenia drzewa (ryc. 4). Podobne do
opisanych wyniki uzyskali: dla świerka –
Braam i in. [1987 a, b], Schweingruber
[1996], dla sosny nadmorskiej (Pinus
pinaster Ait.) – Stokes i Berthier [2000]
oraz Berthier i in. [2001] oraz dla różnych gatunków drzew (m. in. jodły,
świerka) – Krąpiec i Margielewski
[2000]. Ci ostatni obserwowali dostokowe pochylanie drzew powyżej nisz osuwisk jako skutek powstawania szczelin
dylatacyjnych.
Dekoncentryczność przyrostów rocznych na uzyskanych wykresach szerokości przyrostów rocznych manifestuje się
jako długotrwałe „rozchodzenie się”,
rozbieżność krzywych dostokowych
i odstokowych, kiedy szerokość przyrostów po jednej ze stron pnia gwałtownie
rośnie lub maleje, w porównaniu z drugą
stroną (ryc. 5, 6).
Świerki porastające stanowisko referencyjne, gdzie brak śladów głębszych
ruchów masowych, mają proste, mniej
więcej pionowe pnie, czasem ze słabo
zaznaczonym wybrzuszeniem przy gruncie, po stronie odstokowej. Nie wykazują
wyraźnych zniekształceń przekroju poprzecznego pnia. Kierunek oddziaływania siły grawitacji pokrywa się w nich w
przybliżeniu z osią pnia (ryc. 4 C).
W pobranych odwiertach brak wyraźnych oznak dekoncentryczności o skali
zbliżonej do tej ze stanowisk osuwiskowych. Uzyskane dla od- i dostokowych

Indeks dekoncentryczności przyrostów
rocznych
Obliczanie indeksu dekoncentryczności
i jego interpretacja
Żaden z zaproponowanych dotychczas w literaturze indeksów dekoncentryczności przyrostów rocznych nie jest
przystosowany do analizy dendrogeomorfologicznej osuwisk. Indeks dekoncentryczności przyrostów rocznych stworzony przez Schweingrubera [1996] dla
badań spełzywania pokrywy śnieżnej
obliczany jest jako stosunek szerokości
przyrostu rocznego po stronie dostokowej pnia do szerokości po stronie odstokowej. W metodzie tej indeks dla przyrostów szerszych po stronie dostokowej
(dekoncentryczność dostokowa) osiąga
wartość między 0 a 1, a przy dekoncentryczności odstokowej – wartości od 1 do
nieskończoności (1 = przyrost koncentryczny). Uniemożliwia to porównywanie
nasilenia dekoncentryczności odstokowej
i dostokowej. Indeks Castellera i in.
[2007] zastosowany do rekonstrukcji
przebiegu lawin to procentowa różnica
wskaźnika Schweingrubera [1996] obliczana rok po roku. Powiela wady pierwowzoru i nie może być zastosowany
w analizie osuwisk. W badaniach przystosowania drzew do oddziaływania
wiatru, Burkhalter [za Schweingruberem
1996] zdefiniował procentowy wskaźnik
dekoncentryczności [E/p %] jako różnicę
między większym a mniejszym promieniem pnia podzieloną przez połowę jego
średnicy. Indeks ten nie różnicuje dekoncentryczności odstokowej i dostokowej.
Przyjmują one te same, dodatnie wartości
(0 = brak dekoncentryczności), niezależnie od tego, która część przyrostu jest
szersza. Uniemożliwia to określenie na
wykresach kierunku pochylenia drzew.
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Ryc. 5. Przekształcenie szerokości przyrostów rocznych próby Kp3/19 w dekoncentryczność, indeks
dekoncentryczności i jego zmienność roczną – przykład dekoncentryczności dostokowej.
Fig. 5. The transformation of tree-ring widths from the sample Kp3/19 into eccentricity, eccentricity index and
its yearly variation – an example of upslope eccentricity.

Powyższe prace nie opisywały skali
dekoncentryczności przyrostów rocznych
na stokach stabilnych i nie uwzględniały
obiektywnych sposobów selekcji epizo-

dów osuwania – polegała ona na wzrokowej interpretacji wykresów. Matematyczną metodę datowania zaproponowali
Braam i in. (1987a, b). Oparta jest ona
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Ex [mm] = Ux – Dx;
[1]
gdy Ex [mm] > 0 — dekoncentryczność
dostokowa:
Eix [%] = (Ex / Dx) x 100 % > 0; [2a]
gdy Ex [mm] = 0 — brak dekoncentryczności:
Eix [%] = Ex [mm] = 0;
[2b]
gdy Ex [mm] < 0 — dekoncentryczność
odstokowa:
Eix [%] = (Ex / Ux) x 100 % < 0, [2c]

jednak na rozbudowanych procedurach
statystycznych, nadal dających wykonawcy swobodę interpretacji. Ponadto
przenosi na pole geomorfologii rozwiązania opracowane dla badań dendroklimatologicznych, nieadekwatne do specyfiki i potrzeb badań rzeźby terenu. Opisany stan metodyki i badań nad dekoncentrycznością skłoniły nas do opracowania metody matematycznej, która
ogranicza pole swobodnej interpretacji,
a wynikom nadaje porównywalność.
W ramach badań przeprowadzonych
w Moravskoslezských Beskydach, na
osuwisku Skalka, szerokości przyrostów
rocznych drzew mierzone po obu stronach pni (odstokowej: D [mm], dostokowej: U [mm]), przekształcono w dekoncentryczność wyrażoną w milimetrach (E [mm]) i indeks dekoncentryczności wyrażony w procentach (Ei [%]).
Wskaźniki te obliczono zgodnie ze wzorami:

gdzie:
U – szerokość przyrostu rocznego po
stronie dostokowej pnia (upslope treering width) [mm];
D – szerokość przyrostu rocznego po
stronie odstokowej pnia (downslope treering width) [mm];
E – dekoncentryczność przyrostu rocznego (eccentricity of tree ring) [mm];
Ei – indeks dekoncentryczności przyrostu
rocznego (eccentricity index of tree ring)
[%]; x – rok.

Ryc. 6. Szerokości przyrostów rocznych oraz indeks dekoncentryczności w próbie Kp2/7 – przykład
dekoncentryczności odstokowej.
Fig. 6. Tree-ring widths and eccentricity index in the sample Kp2/7 – an example of downslope eccentricity.
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Ryc. 7. Przekształcenie szerokości przyrostów rocznych próby KpR/3 w dekoncentryczność, indeks
dekoncentryczności i jego zmienność roczną – przykład braku dekoncentryczności na stanowisku
referencyjnym.
Fig. 7. The transformation of tree-ring widths from the sample KpR/3 into eccentricity, eccentricity index and
its yearly variation – an example of the lack of eccentricity at the reference site.

W zaproponowanej formule różnica
szerokości przyrostu rocznego po stronie
dostokowej i odstokowej odnoszona jest

do węższego z tych promieni, traktowanego jako 100 % lub –100 % (odpowiednio dekoncentryczność do- lub odstoko413
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skach badawczych wynosi 355,88 %,
a na stanowisku referencyjnym zaledwie
186,90 %. W przypadku dekoncentryczności odstokowej są to odpowiednio: –
496,75 % i –108,17 %.
Podobnie jak maksymalne osiągane
wartości, także przebieg wykresów indeksu dekoncentryczności dla drzew ze
stanowiska KpR (np. ryc. 7) odbiega od
wykresów dla drzew ze stanowisk badawczych (np. ryc. 5–6). Wartości indeksu dla świerków porastających stok
uznany za stabilny przez cały okres życia
drzew wahają się w okolicy 0 %, rzadko
przekraczają ±100 %. Naprzemiennie
występują lata lub kilkuletnie okresy
o dekoncentryczności od- i dostokowej,
a ogólna dekoncentryczność pnia jest
niewielka. Taką zmienność dekoncentryczności zinterpretowano jako zapis
ciągłego balansowania drzewa, utrzymującego pozycję niemal pionową i równowagę na pochyłej powierzchni stoku.
Balansowanie jest efektem nieustannej
konieczności równoważenia przez drzewa wpływu takich czynników deformujących jak, na przykład, wiatr, pokrywa
śnieżna czy wzrost masy samej rośliny
z biegiem czasu.
Część drzew porastających stoki stanowisk Kp2 i Kp3 w początkowym okresie wzrostu wykazuje wartości indeksu
dekoncentryczności oscylujące wokół
0 %, podobnie jak na stanowisku referencyjnym. W późniejszym okresie obserwujemy mniej lub bardziej gwałtowną
zmianę (wzrost lub spadek) wartości
dekoncentryczności (np. ryc. 5, 1988 r.;
ryc. 6, 1971 r.). Moment ten można interpretować jako gwałtowne zaburzenie
równowagi, wygięcie drzewa w wyniku
uruchomienia grawitacyjnych ruchów
masowych podłoża. W przypadku niektórych opróbowanych drzew brak jest początkowego okresu stabilności. Wartość
indeksu dekoncentryczności jest wysoka
już w pierwszych latach wzrostu drzewa,
co świadczy o tym, że od początku rosło

wa). Na szerszą część przyrostu składają
się: węższy promień oraz indeks dekoncentryczności do- i od stokowej (odpowiednio: 100 % + Ei [%] lub –100 % +
Ei [%]; ryc. 4).
Indeks dekoncentryczności skonstruowano tak, aby:
• uniezależnić jego wartość od osobniczych tendencji drzew do wykształcania przyrostów względnie szerszych lub węższych, a przez to umożliwić porównywanie dekoncentryczności pomiędzy poszczególnymi
drzewami, stanowiskami badawczymi
i referencyjnym (poprzez indeks wyrażany w procentach),
• zróżnicować wartości dekoncentryczności od- i dostokowej (na odpowiednio ujemne i dodatnie),
• umożliwić porównywanie nasilenia
dekoncentryczności do- i odstokowej
(porównywalne przedziały wielkości
odpowiednio od 0 do +∞ i od 0 do
–∞),
• ułatwić graficzną prezentację wyników na wykresach (wartość graniczna
dekoncentryczności od- i dostokowej
to 0 oznaczające brak dekoncentryczności).
Dekoncentryczność przyrostów rocznych (E [mm]) oraz indeks dekoncentryczności (Ei [%]) obliczone zostały dla
każdego drzewa jako całości i każdego
przyrostu rocznego w pobranych próbach. Uzyskane dla poszczególnych
drzew i lat wartości dekoncentryczności
oraz indeksu dekoncentryczności przedstawione zostały na wykresach (przykłady przekształceń dla stanowisk badawczych i referencyjnego, dekoncentryczności od- i doskokowej; ryc. 5–7).
Indeks dekoncentryczności obliczony
dla całych średnic pni drzew waha się na
stanowiskach badawczych od –49,09 do
64,86 %, a na stanowisku referencyjnym
od –47,16 do 46,92 %. Maksymalna
dekoncentryczność dostokowa pojedynczego przyrostu rocznego na stanowi-
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ono na niestabilnym podłożu – na aktywnych partiach powierzchni osuwiska.

vEi – zmienność roczna indeksu dekoncentryczności przyrostu rocznego (yearly
variation of eccentricity index) [%];
x – rok.

Datowanie epizodów osuwania
podłoża przy pomocy indeksu
dekoncentryczności

Wykreślone dla poszczególnych prób
wykresy słupkowe zmienności rocznej
indeksu przypominają powszechnie stosowane w dendrochronologii wykresy
szkieletowe, co ułatwia ich wizualną
interpretację (ryc. 5–7). Zastosowany
wzór umożliwia identyfikację względnej
zmiany wartości indeksu, także w sytuacjach, kiedy z roku na rok zmienia się
ona z dodatniej na ujemną i odwrotnie.
W takich sytuacjach wartość indeksu
dekoncentryczności może być niewielka,
mimo dużego jej wzrostu względem roku
poprzedniego.
Wykresy zmienności rocznej indeksu
mogą być interpretowane wzrokowo.
Jednak w przypadku badanego stoku –
przy analizie większej ilości prób – podjęto próbę obiektywnego wyznaczenia
momentów inicjacji osuwania. Podstawą
były wyniki uzyskane na stoku referencyjnym pozbawionym śladów procesów
osuwiskowych. Wzięto pod uwagę
zmienność roczną indeksu dekoncentryczności obliczoną dla wszystkich lat
ze wszystkich prób stanowiska KpR.
Obliczono średnie arytmetyczne i odchylenia standartowe, osobno dla grupy
wszystkich wzrostów wskaźnika zmienności rocznej indeksu dekoncentryczności (zmienność roczna vEi > 0) jak
i spadków (vEi < 0). Średnie arytmetyczne wynoszą odpowiednio: 25,70 %
i –25,12 %, a odchylenia standardowe:
27,63 % i 30,93 %. Łączne wartości
średnich i odchyleń standardowych (odpowiednio: 53,37 % i –56,05 %) na stanowisku referencyjnym posłużyły jako
progi w wyznaczaniu najbardziej wyrazistych, gwałtownych epizodów zmian
wartości indeksu dekoncentryczności na
stanowiskach badawczych Kp2 i Kp3. Po
uwzględnieniu kierunku zmiany (wyłącznie wzrosty do wartości dodatnich

Założono, że momenty niestabilności
stoku zapisują się na wykresach indeksu
dekoncentryczności poszczególnych prób
w formie gwałtownych zmian przebiegu
krzywej. W obrębie dekoncentryczności
dostokowej – jako gwałtowny wzrost
wartości indeksu w następujących po
sobie latach (od ujemnej lub dodatniej do
dodatniej; np. Kp3/19: 1988–1989 r.,
1993–1994 r.; ryc. 5), a w obrębie dekoncentryczności odstokowej – jako
gwałtowny spadek z roku na rok (od
dodatniej lub ujemnej do ujemnej, np.
Kp2/7: lata 1971, 1979–1980, 1982,
1990, 1992, 1994, 2006–2009; ryc. 6).
Przypadki spadku wartości dodatnich
indeksu oraz wzrostu wartości ujemnych
zinterpretowane zostały jako powrót
drzew do równowagi po okresach destabilizacji ruchem podłoża (np. Kp3/19:
1990–1992 r., ryc. 5; Kp2/7: lata 1981,
1985, 1995, 1998–2001, ryc. 6).
W datowaniu momentów uaktywniania ruchów masowych istotna jest
względna zmiana wartości indeksu dekoncentryczności a nie jego bezwzględna
wartość w danym roku. W badanych
próbach, w celu ułatwienia datowania
tych momentów, obliczono wskaźnik
rocznej zmienności indeksu dekoncentryczności. Jest to wyrażona w procentach różnica między wartością indeksu
w danym roku i w roku poprzednim,
zgodnie ze wzorem:
vEix [%] = Eix – Eix–1,

[3]

gdzie:
Ei – indeks dekoncentryczności przyrostu
rocznego (eccentricity index of tree ring)
[%];
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Indeks dekoncentryczności jako
wskaźnik przestrzennej i czasowej
zmienności ruchów osuwiskowych

i spadki do ujemnych) progi te mogą być
traktowane jako kryterium datowania
prawdopodobnych momentów uruchomienia osuwania na stokach (ryc. 9 A).
Obiektywne, matematyczne kryterium datowania zdarzeń osuwiskowych
ma znaczenie szczególnie w przypadku
prób cechujących się stopniowymi zmianami wartości indeksu dekoncentryczności, w których trudno jednoznacznie
podać rok pierwszej znaczącej/największej zmiany (np. próba Kp3/10; ryc. 9 A).

Uzyskane wskaźniki, odpowiednio
zaprezentowane graficznie, pozwalają
zobrazować przestrzenną i czasową
zmienność ruchów osuwiskowych na
badanych stokach. Wartości indeksu
dekoncentryczności przyrostów rocznych
w wybranych latach dla wszystkich prób
stanowiska Kp2 przedstawiono w formie

Ryc. 8. Zmienność przestrzenna indeksu dekoncentryczności na stanowisku Kp2 w latach 1982 i 1989.
Fig. 8. Spatial variability of the eccentricity index at the site Kp2 in 1982 and 1989.
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Ryc. 9. A – Sposób wyznaczania epizodów osuwania na podstawie indeksu dekoncentryczności i jego
zmienności rocznej – próba Kp3/10. B – Rozkład czasowy epizodów dekoncentryczności/osuwania
wyznaczonych dla stanowiska badawczego Kp2.
Fig. 9. A – The scheme of landslide events determination, on the basis of eccentricity index and its yearly
variation – sample Kp3/10. B – Temporal variability of eccentricity/landslide events determined
at the study site Kp2.

kartodiagramu – na mapie geomorfologicznej zaznaczono stanowiska w formie
okręgów o średnicy zależnej od wartości
indeksu (ryc. 8). Analiza indeksu dekoncentryczności wykonana na mapach dla
lat 1982 i 1989 (ryc. 8) wskazuje strefy,

w których drzewa reagowały na osuwanie.
Badania przestrzennego zróżnicowania wartości indeksu wykazały, że
w strefie przykorytowej dominuje dekoncentryczność odstokowa, a powyżej na
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stoku – dostokowa. Wynika to ze zróżnicowania charakteru ruchów masowych.
W zasięgu oddziaływania erozji fluwialnej, podcinany fragment stoku odspaja
się od reszty, tworząc rów zboczowy, po
czym obsuwa się do koryta (w formie
przechyłu, przewracania), w efekcie
drzewa pochylają się w dół stoku.
W górnych partiach stoku, gdzie zachodzą procesy osuwania rotacyjnego, ześlizgiwanie się niewielkich pakietów materiału powoduje, że drzewa pochylają się
dostokowo (ryc. 4).
Na wykresie słupkowym (ryc. 9 B)
zebrano sygnały osuwania na stoku stanowiska Kp2 wydatowane w opróbowanych drzewach przy pomocy ustalonych
progów. Sygnały rozdzielono na dostokowe i odstokowe. Maksymalna ilość
sygnałów osuwania zidentyfikowanych
w badanych drzewach w jednym roku
wynosi 8 (1981 r.: 6 do- i 2 odstokowe).
W ciągu ostatnich 50 lat zarejestrowane
sygnały grupują się w cztery dłuższe
okresy ożywienia ruchów masowych
w latach: 1968–1972, 1975–1983, 1991–
1994, 1996–2002.

a) brak typowych dla osuwisk form
rzeźby; ślady innych procesów, na
przykład spełzywania, nie wykluczają
wybranego stoku,
b) możliwie najbliższa odległość do
stoku osuwiskowego,
c) budowa geologiczna możliwie najbardziej zbliżona do stoku osuwiskowego,
d) podobne nachylenie stoków referencyjnego i osuwiskowego,
e) podobna wysokość nad poziom morza,
f) drzewostan tego samego gatunku
i wieku.
4. Opróbowanie drzew na stoku referencyjnym identyczne jak na osuwiskowym (zgodnie z jego nachyleniem,
w przypadku prostych drzew – zgodnie z nachyleniem stoku).
5. Spreparowanie rdzeni w laboratorium
zgodnie ze standardową procedurą
dendrochronologiczą (wklejenie rdzeni w podstawki, wyszlifowanie w celu uwidocznienia struktury drewna,
pomiar szerokości przyrostów [Zielski, Krąpiec 2004]).
6. Obliczenie indeksu dekoncentryczności i jego zmienności rocznej dla
wszystkich przyrostów (lat) w drzewach opróbowanych na stoku osuwiskowym i referencyjnym.
7. W przypadku danych referencyjnych:
obliczenie średnich i odchyleń standardowych osobno dla zestawów dodatnich i ujemnych wartości zmienności rocznej indeksu, a na tej podstawie ustalenie progów referencyjnych do datowania ruchów osuwiskowych.
8. Wydatowanie momentów osuwania
jako lat z wartością zmienności rocznej indeksu dekoncentryczności wyższą od dodatniego i niższą od ujemnego progu referencyjnego.

Podsumowanie
I. Identyfikacja współczesnych ruchów
osuwiskowych przy wykorzystaniu indeksu dekoncentryczności przyrostów
rocznych w oparciu o wcześniejsze prace
i modyfikacje wprowadzone przez autorów wykonywana jest następująco:
1. Kartowanie geomorfologiczne stoku
osuwiskowego z uwzględnieniem
zniekształceń pni drzew (pochylenie
od- i dostokowe) porastających zidentyfikowane formy rzeźby stoku.
2. Pobór prób z drzew porastających
poszczególne formy rzeźby terenu –
po dwa rdzenie z każdego drzewa
w kierunku równoległym do pochylenia drzewa.
3. Wytypowanie stoku referencyjnego.
Kryteria doboru:

II. Uzasadnienie zmian wprowadzonych
do wcześniejszych algorytmów analizy
dekoncentryczności:
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4. Najbardziej dotąd zaawansowaną
metodycznie jest praca Braama i in.
[1987 a, b] – jako jedyna zawiera matematyczną procedurę datowania
osuwania. W porównaniu z nią zrezygnowano z zapożyczonych z dendroklimatologii rozwiązań niedostosowanych do specyfiki geomorfologii, wprowadzono za to procedurę datowania w oparciu o dane referencyjne. Znacznie uprościło to procedury
obliczeniowe i umożliwiło:
a) jednoznacznie oddzielać i porównywać wartości dekoncentryczności odstokowej i dostokowej,
b) obiektywnie porównywać intensywność dekoncentryczności w różnych
drzewach, stanowiskach, a nawet pasmach górskich w odniesieniu do danych referencyjnych,
c) szybko rozpoznawać stopień aktywności osuwiskowej stoków.
5. Opracowane wskaźniki są przygotowane do przetwarzania i graficznej
prezentacji w systemach GIS (jak na
ryc. 8, w formie kartodiagramu).

1. W porównaniu z wcześniejszymi
pracami analizującymi wzrost drzew
na stanowiskach osuwiskowych zbadano poziom dekoncentryczności także na stoku referencyjnym, pozbawionym osuwania. Stok referencyjny
pełni rolę porównawczą w stosunku
do wyników ze stoku badawczego.
2. W porównaniu z szeregiem wcześniejszych wskaźników dekoncentryczności [Schweingruber 1996, Casteller 2007, 2008] do algorytmu badań analizy wprowadzono obiektywną, matematyczną metodę datowania
ruchów masowych opartą na wartościach progowych ze stoku referencyjnego.
3. Datowania w oparciu o wyniki referencyjne pozwoliły ograniczyć rolę
czynników pozageomorfologicznych
oraz procesów geomorfologicznych
innych niż osuwanie (na przykład
spełzywania, spłukiwania) w interpretacji wyników ze stoku osuwiskowego.
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Summary
Eccentricity index of tree rings – a tool for indentification of contemporary
landsliding
Stem shapes and tree-ring width were examined in spruces (Picea abies) growing on
landslide-affected slopes in Moravskoslezské Beskydy (Western Carpathians, Czech
Republic). In contrast to spruce trees growing on a stable slope, they are tilted upslope –
in the upper parts of slopes, while in the near-channel zone they are bent downslope. It
was found that on the underside of stems, influenced by gravity, wider tree rings are
produced. The first years of tree-ring eccentricity were identified as the period of the
initiation/reactivation of landsliding. In order to date them dendrochronologically, the
eccentricity index of tree rings [%] and its yearly variation [%] were used.
The proposed method of dendrogeomorphic analysis of landslides enables one to obtain the dynamic description of slopes and to study landslide activity, not only contemporary one, but also in the past. Depending on the stand age, it is possible to study the
last tens to hundreds of years. Percent eccentricity index enables one to present and
compare the intensity of mass movements between individual trees, study sites and landslide slopes – contrary to the reaction wood analyses – so far popular dendrogeomorphic
method.
Using eccentricity index and its yearly variation, it is possible to determine the presence of contemporary landsliding on slopes, to study its temporal and spatial variability
and to outline the zone with domination of mass movements induced by fluvial erosion.
The proposed method can be used in practice, in identification of contemporary active
landslides, which can threaten existing or planned infrastructure and facilities.
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KRONIKA
Jadwiga Warszyńska
1925–2011
Nauka polska poniosła wyjątkowo
bolesną i niepowetowaną stratę. 19 sierpnia 2011 r. zmarła tragicznie Profesor
Jadwiga Warszyńska, emerytowany
profesor zwyczajny w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni wicedyrektor Instytutu Geografii UJ i kierownik
Zakładu Geografii Turyzmu w tymże
Instytucie, członek Komisji Geografii
Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie oraz
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Jadwiga Warszyńska (córka Antoniny
i Stanisława Szymańskich) urodziła się
18 lipca 1925 r. w Tarnowie, w rodzinie
nauczycielskiej. Studia wyższe odbyła
w latach 1947–1952 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tytuł magistra filozofii
otrzymała, broniąc pracy pt. Więź przestrzenno-społeczna w Krakowie. Stopień
naukowy doktora nauk przyrodniczych
nadała Jej Rada Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi UJ w 1961 r. na podstawie rozprawy zatytułowanej Rozwój sieci
komunikacyjnej w województwie krakowskim. Stopień doktora habilitowanego
uzyskała w 1974 r. na podstawie dorobku
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej
pt. Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała
w 1983 r., a profesora zwyczajnego –
w 1989 r.
W latach 1951–1954 Jadwiga Warszyńska pracowała jako nauczycielka
w Liceum Pedagogicznym w Tarnowie,
ale już od 1958 r. nierozerwalnie związana była z Instytutem Geografii Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, gdzie została zatrudniona po odbyciu studiów aspiranckich na Uniwersytecie Warszawskim i na
Uniwersytecie Jagiellońskim (1954–
1958).
Opublikowany dorobek naukowy Jadwigi Warszyńskiej, będący świadectwem ogromnej pracowitości i rzetelności w badaniach naukowych, obejmujący
między innymi sześć książek autorskich,
kilka książek pod redakcją naukową
i ponad sto artykułów, to plon ponad
pięćdziesięcioletniego trudu badacza
znanego z niezwykłej dokładności i erudycji naukowej. Składają się na niego
również liczne prace niepublikowane
(studia, analizy, opracowania metodyczne) wykonane na zlecenie instytucji naukowych i administracji państwowej.
Przedmiotem badań Profesor Jadwigi
Warszyńskiej w początkowym okresie
Jej działalności naukowej była geografia
transportu i usług. Problematyki tej dotyczy szereg studiów regionalnych o charakterze analitycznym (w tym również
rozprawa doktorska), a także opracowań
syntetycznych zmierzających do typologii i klasyfikacji przestrzennej. Prace te
posiadają walor metodyczny, zawierają
bowiem próby zastosowań metod statystycznych, zwłaszcza metod koncentracji
i taksonomii numerycznej, w badaniach
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.
Od drugiej połowy lat 60. XX w.
główną dziedziną zainteresowań Jadwigi
Warszyńskiej stała się geografia turyzmu. Prace z tego zakresu to studia metodologiczno-teoretyczne, w tym zajmujące się ilościowymi metodami oceny
środowiska przyrodniczego dla potrzeb
423
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„GeoJournal”). Kontynuując i rozwijając
podejmowaną wcześniej problematykę,
Jadwiga Warszyńska przedstawiła również zasady systemowych badań prognostycznych ruchu turystycznego (Kongres
MUG w Paryżu).
Duży udział w dorobku naukowym
Profesor Warszyńskiej mają także opracowania regionalne, w których przeważają ujęcia kompleksowe z uwzględnieniem
podstaw historycznych oraz problematyki wchodzącej w zakres geografii kultury. Syntezą prac o takim charakterze jest,
między innymi, Jej metodyczne studium
zawierające próbę określenia stopnia
rozwoju funkcji turystycznej polskich
Karpat. Inny typ reprezentują opracowania regionalne ukierunkowane na problem oceny warunków przyrodniczych
dla potrzeb wypoczynku.
Jadwiga Warszyńska była także autorką licznych haseł o tematyce komunikacyjnej i turystycznej do słowników
[WSP 1982, PWN 1983] oraz map do
atlasów wojewódzkich (krakowskiego
[1979], bielskiego [1981], tarnowskiego
[1988]) i miasta Krakowa [1988].
Odrębną sferą działalności naukowej
Profesor Warszyńskiej było inicjowanie
i organizowanie przez Nią badań oraz
opracowań zbiorowych, które miały
zarówno charakter monografii regionalnych jak i podręczników akademickich.
Ważne miejsce w Jej dorobku naukowym
zajmują: obszerne studium monograficzne pt. Województwo tarnowskie [Ossolineum, 1988], którego była redaktorem
i współautorem oraz dwutomowy podręcznik zatytułowany Geografia turystyczna świata [PWN 1994, 1995, 1997,
2000], pierwszy w światowej literaturze
przedmiotu o tak szerokim zakresie merytorycznym. To ostatnie dzieło powstało
z inspiracji Profesor Warszyńskiej, ona
też je redagowała. Prace nad omawianym
podręcznikiem trwały od 1983 r. Jego
pierwsza wersja ukazała się w formie
skryptu w wydawnictwie Uniwersytetu
Jagiellońskiego [1988, 1989]. Profesor

turystyki oraz opracowania monograficzne różnych obszarów Polski, zwłaszcza
Krakowa i Karpat. Na szczególną uwagę
zasługują studia teoretyczno-metodologiczne Jadwigi Warszyńskiej, które
odnoszą się zarówno do teorii geografii
turyzmu jako młodej dyscypliny geograficznej, jak i do konkretnych rozwiązań
metodologicznych. Te ostatnie dotyczyły
najczęściej ilościowej oceny zasobów
środowiska przyrodniczego dla potrzeb
turystyki. Wśród nich umieścić należy
również rozprawę habilitacyjną, w której
Autorka przedstawiła propozycję metody
polegającej na zastosowaniu modelu
matematycznego do oceny atrakcyjności
poszczególnych elementów środowiska
w skali miejscowości. Metoda, referowana kilkakrotnie na spotkaniach międzynarodowych, znalazła zastosowanie w praktyce. Jej nieco odmienna wersja posłużyła także do określenia zasad oceny atrakcyjności podmiejskich stref rekreacyjnych (Kongres MUG w Moskwie). Charakter metodyczny mają też prace dotyczące prognozowania ruchu turystycznego. Syntezą dorobku metodologicznoteoretycznego Profesor Warszyńskiej jest
książka Podstawy geografii turyzmu,
napisana wspólnie z Antonim Jackowskim. Studia teoretyczno-metodologiczne, stale pogłębiane, stały się podstawowymi opracowaniami zarówno w literaturze polskiej jak i obcej, rozszerzającymi naszą wiedzę o istocie geografii turyzmu. Odegrały też ważną rolę w badaniach nad możliwościami i kierunkami
rozwoju turystyki, zwłaszcza na obszarach górskich i wyżynnych.
Przedstawiona w latach 80. XX w.
zmodyfikowana koncepcja geografii
turyzmu autorstwa Jadwigi Warszyńskiej, o rozszerzonym polu badawczym,
spotkała się z zainteresowaniem ośrodków zagranicznych, czego dowodem
było zlecenie opracowania informacji na
ten temat przez Komisję Geografii Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG) (publikacja w czasopiśmie
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skiej na wielu kongresach krajowych
i zagranicznych zawsze stwarzały nową
perspektywę badawczą i czyniły z polskiej geografii turyzmu dyscyplinę nowoczesną i docenianą w świecie nauki.
Od 1973 r. Jadwiga Warszyńska była
członkiem Grupy Roboczej Geografii
Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej, a w 1980 r. została mianowana członkiem Komisji Geografii Turyzmu MUG, utworzonej w miejsce ww.
Grupy Roboczej. Uczestniczyła czynnie
w Międzynarodowych Kongresach MUG
(Moskwa 1976, Paryż 1984) oraz
w sympozjach. Była także współorganizatorem sympozjum w Polsce (1974).
Swą ponad pięćdziesięcioletnią działalność nauczycielską, która zaczęła się
od zajęć profesora szkolnego, a skończyła tytułem naukowym profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim, traktowała
Jadwiga Warszyńska nie tyle jako obowiązek, ile jako przywilej i powołanie.
Jej owocem są pokolenia seminarzystów,
którzy pod kierunkiem Profesor Warszyńskiej pisali swe prace magisterskie
(około 300), a także doktorzy, nad którymi sprawowała swą życzliwą promotorską opiekę. Profesor Jadwiga Warszyńska była twórczynią krakowskiej
szkoły geografii turyzmu oraz pierwszej
w Polsce specjalności dydaktycznej
z geografii turyzmu. Pokłosiem tej działalności było powołanie Jej na członka
Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego
przy MNSzWiT na kadencję 1979–1984.
Przez dziesięć lat (1974–1984) Jadwiga Warszyńska sprawowała funkcję
zastępcy dyrektora Instytutu Geografii
UJ, w tym przez siedem lat (1974–1981)
była wicedyrektorem d/s dydaktycznowychowawczych. W latach 1979–1994
pełniła także funkcję kierownika Zakładu
Geografii Turyzmu. W ramach działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego na
rzecz gospodarki narodowej była pełnomocnikiem d/s porozumienia między
Uniwersytetem Jagiellońskim a Ministerstwem Komunikacji. Prowadziła również

Jadwiga Warszyńska kierowała również
pracami nad Monografią turystyczną
Karpat, której pierwsza część, dotycząca
Karpat Rumuńskich, ukazała się w 1988
r. Redagowała też Stosunki społecznoekonomiczne w Monografii dorzecza
górnej Wisły. W połowie 1995 r. pod Jej
redakcją ukazała się pierwsza w literaturze bardzo obszerna monografia Karpaty
Polskie – przyroda, człowiek i jego działalność. Jadwiga Warszyńska była inicjatorem i autorem koncepcji tego opracowania. Upór i konsekwencja oraz wielki
autorytet naukowy Profesor Warszyńskiej pozwoliły pokonać przeszkody
związane z przygotowaniem publikacji,
łącznie z kłopotami natury finansowej.
Na Jej apel o sfinansowanie opracowania
odpowiedziało wiele instytucji i fundacji.
Z całą stanowczością można stwierdzić,
że omawiana monografia jest w całości
Jej dziełem, mimo że skupiła kilkudziesięciu autorów. Jest to również bez wątpienia najważniejsze kompleksowe opracowanie dla Karpat, jakie ukazało się
w poprzednim stuleciu.
Dla pełnego obrazu osiągnięć Profesor Jadwigi Warszyńskiej w zakresie
prac redakcyjnych należy wymienić Jej
wydawniczy projekt Atlasu turystyki
Polski (zaniechany z przyczyn natury
finansowej). Jadwiga Warszyńska była
też redaktorem „Zeszytów Naukowych
UJ – Prac Geograficznych (seria Geografia Ekonomiczna)”. Uczestniczyła ponadto w pracach komitetów redakcyjnych
wielu wydawnictw. Były to między innymi: „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica” (Komisja Nauk
Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie), „Turyzm” (Uniwersytet Łódzki)
oraz „Problemy Turystyki” (Instytut
Turystyki).
Jako geograf turyzmu Profesor Jadwiga Warszyńska zajmuje w kraju pozycję pionierską. Jej prace, cytowane
przez licznych autorów, zyskały również
uznanie za granicą, a oryginalne i nowatorskie wystąpienia Jadwigi Warszyń425
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skim Towarzystwie Geograficznym
otrzymała Złotą Odznakę PTG (1985).
Pracowita, niezwykle aktywna, zawsze pełna inicjatyw, posiadająca zdolności organizacyjne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów naukowych, pomysłodawczyni i animator wielu ważnych
projektów badawczych i cennych prac
zespołowych, w społeczności akademickiej cieszyła się Profesor Warszyńska
powszechnym szacunkiem i autorytetem
moralnym.
Odeszła od nas wybitna badaczka
i nauczyciel akademicki, człowiek mądry, dobry i prawy, życzliwy innym,
a przy tym skromny i wiele od siebie
wymagający. Odszedł od nas ktoś, kogo
szanowaliśmy, ceniliśmy i kochaliśmy.
Pozostanie po Niej wdzięczna pamięć
tych, którzy Ją znali.

rozległą współpracę z innymi uczelniami,
Polską Akademią Nauk, instytucjami
resortowymi, a także organizacjami społecznymi i urzędami administracji państwowej.
Profesor Jadwiga Warszyńska była
członkiem Komisji Nauk Geograficznych
Oddziału PAN w Krakowie, członkiem
Rady Naukowej Instytutu Turystyki oraz
zespołu doradczego tegoż Instytutu.
Wchodziła w skład zespołów doradczych
przy Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Krakowie, Biurze Rozwoju Krakowa oraz Urzędzie Wojewódzkim
w Nowym Sączu. Pracowała społecznie
w Polskim Towarzystwie Geograficznym
jako przewodnicząca Komisji Geografii
Turyzmu (1977–1993).
Za działalność naukową otrzymała
cztery Nagrody Ministra NSzWiT. Była
też wielokrotnie wyróżniana Nagrodami
Rektora UJ. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1984) oraz Złotym Krzyżem
Zasługi (1976), a za działalność w Pol-

Antoni Jackowski, Włodzimierz Kurek
(Kraków)
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
„Czasopismo Geograficzne” jest
kwartalnikiem
ogólnogeograficznym,
przeznaczonym dla osób zainteresowanych geografią. Wydawane jest przez
Polskie Towarzystwo Geograficzne
i przyjmuje do druku materiały do następujących działów tematycznych: Artykuły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy
– dyskusja – polemika, Recenzje i Kronika. Warunkiem zakwalifikowania do
druku jest merytoryczna poprawność
oraz zgodność z linią programową „Czasopisma” (patrz niżej).

3.

Artykuły



1. W „Czasopiśmie Geograficznym”
preferowane są artykuły syntetyczne,
przeglądowe, referujące w przystępny
sposób bieżące problemy i najnowsze
osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach geografii, pisane głównie
w zamiarze przedstawienia ich specjali-stom z innych dziedzin. Wąskie,
przyczynkowe studia lokalne, oparte
na standardowej metodyce i będące
głównie prezentacją danych podstawowych, nie odpowiadają aktualnej
linii programowej periodyku i nie będą kwalifikowane do druku, nawet jeśli są poprawne merytorycznie.
2. Wraz z artykułem autorzy składają
deklarację, w której oświadczają, że
przesyłany materiał jest oryginalny,
dotąd niepublikowany, wszystkie
osoby mające istotny udział w powstaniu artykułu są wymienione jako
autorzy lub współpracownicy (zapora
ghostwriting), a w składzie autorskim
nie ma osób, które nie przyczyniły się
do powstania artykułu (zapora guest
authorship). Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności
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naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie
z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucje zatrudniające
autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych
itp.). Należy także podać źródło finansowania badań, których rezultatem jest nadesłany artykuł. Formularz
deklaracji można pobrać ze strony internetowej „Czasopisma Geograficznego”.
Artykuły należy konstruować w sposób następujący:
tytuł – autor (autorzy) – adres autora
(autorów) – notka bibliograficzna —
według wzoru stosowanego w „Czasopiśmie Geograficznym”,
streszczenie – objętość nie przekraczająca pół strony wydruku (5–6
zdań) i zawierać syntetyczną informację o przedmiocie artykułu, metodach i źródłach, najważniejszych wynikach i wnioskach,
zasadniczy tekst artykułu. W celu
osiągnięcia większej przejrzystości
tekstu rekomendowane jest podzielenie artykułu na części (rozdziały),
które mogą mieć różną hierarchię.
Tytułów poszczególnych rozdziałów
wyróżnić
należy
wytłuszczoną
czcionką,
podziękowania, informacja o źródłach finansowania badań (według
uznania autora),
zestaw cytowanej literatury, skonstruowany według zasad przedstawionych niżej,
streszczenie artykułu w języku angielskim, poprzedzone tytułem w języku angielskim. Objętość streszczenia powinna wynosić do 10–15% objętości tekstu zasadniczego,
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wanej pracy należy podawać oba nazwiska:
[Sosnowski,
Jodłowski
1980], w przypadku trzech i więcej:
[Sosnowski i in. 1982]. Nie należy
podawać inicjałów imion, poza przypadkiem zbieżności nazwisk, a powołania na literaturę umieszczać w nawiasach kwadratowych. W przypadku
równoczesnego powoływania się na
wiele prac należy je podawać w chronologicznej kolejności ukazywania
się, np. [Sosnowski, Jodłowski 1980,
Sosnowski i in. 1982, Aronson 1993].
8. Zestawienie cytowanej literatury powinno być zatytułowane Literatura
i zawierać pełne dane bibliograficzne
wszystkich pozycji cytowanych
w tekście zasadniczym, przypisach
i opisach ilustracji. Nie może ono natomiast zawierać opisów pozycji nie
cytowanych w tekście. Literatura powinna być zestawiona według autorów w kolejności alfabetycznej,
w dalszej kolejności według dat wydania artykułów lub książek. Jeśli
w tym samym roku ukazało się więcej niż jedna cytowana pozycja, należy stosować zapis np. „1994a”,
„1994b”, zgodnie ze sposobem powoływania się na te prace w tekście.
W przypadkach prac kilku autorów
kolejno zamieszcza się notki prac sygnowanych przez dwóch autorów,
trzech itd.
W opisach tytuł artykułu, rozdziału
z pracy zbiorowej lub książki należy
pisać kursywą, a poszczególne człony
opisu oddzielać przecinkami, według
poniższych wzorów:
Kukulak J., 1998, Dojrzałość podłużnych
profilów dopływów górnej Raby
i Skawy w świetle analizy ich spadków, Czas. Geogr., 69, s. 25–42.
Grocholski A., 1977, Uskok sudecki
brzeżny a zagadnienie wulkanotektoniki trzeciorzędowej, Acta Univ.
Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6,
s. 89–103.

 podpisy do ilustracji. Powinny być
przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej,
w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2,
Fig. 2 – itd.
Zestaw cytowanej literatury, streszczenie angielskie i podpisy do ilustracji powinny być zamieszczone na
osobnych kartkach.
4. Objętość nadsyłanych artykułów nie
powinna przekraczać 20 stron wydruku, wliczając zestaw literatury i streszczenie angielskie. Jeśli objętość
planowanego artykułu jest większa,
prosimy o wcześniejszy kontakt z Redakcją.
5. Artykuły należy nadsyłać do redakcji
w następującej formie: wydruk jednostronny, format A4, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5 (33–34 wiersze
na stronie), preferowany krój czcionki
Times New Roman 12 punktów, ze
standardowymi marginesami o szerokości 2,5 cm, strony wydruku kolejno
ponumerowane. Dopuszczalne jest
użycie na wydruku czcionki pochyłej
dla wyróżnienia dłuższych cytatów,
terminów obcojęzycznych i tytułów
w opisach bibliograficznych; natomiast podkreślenia należy zaznaczać
ołówkiem. Artykuły należy nadsyłać
w trzech egzemplarzach.
6. Niezależnie od wydruków pełen tekst
należy przesłać na dyskietce lub płycie CD. Tabele i ryciny należy zapisywać jako osobne pliki. Formatowanie należy ograniczyć do minimum
i odstępstwa od standardowego kroju
czcionki, za wyjątkiem zastosowania
czcionki pochyłej, zaznaczać ołówkiem na wydruku. Preferowanym
formatem zapisu tekstu jest RTF.
7. Cytowanie w tekście artykułu powinno mieć formę: [Walter 1993] lub:
„Walter [1993] wykazał, że...”. Jeśli
z danego roku pochodzi więcej niż
jedna cytowana praca, należy stosować wyróżnienia [Walter 1994a, b].
W przypadku dwóch autorów cyto428
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11. Wielkość tabel wraz z opisem jest
ograniczona rozmiarami strony „Czasopisma” w druku (126x186 mm). Jeśli głównym celem przytaczania danych tabelarycznych jest ilustracja
trendów, ogólniejszych zależności,
zróżnicowania populacji itp., preferowane jest przedstawienie danych
w formie wykresów, na ogół czytelniejszych niż długie tabele. Tabele
należy przygotować tylko w polskiej
wersji językowej.
12. Wszystkie ilustracje (rysunki i fotografie) noszą miano rycin i mają kolejną numerację. Ilustracje, łącznie
z podpisem w języku polskim i angielskim, mogą mieć maksymalny
format 126x186 mm. Fotografie powinny być kontrastowe, czarno-białe,
w formacie dwukrotnie większym niż
mają być reprodukowane. Ilustracje
opracowane komputerowo powinny
dać się odczytać w programie Corel
DRAW X5 (lub wcześniejszych wersjach), a w przypadku skanów, winny
one mieć rozdzielczość co najmniej
300 dpi. Znaki w legendzie mapy lub
innego rysunku należy ponumerować,
a ich objaśnienia umieścić w podpisie
ryciny.
13. Wszystkie zasady przedstawione
w punktach 2–11 mają również zastosowanie przy przygotowywaniu materiałów do działu „Teoria i Praktyka
Dydaktyczna”.
14. Materiały nadesłane, a w rażący sposób nie spełniające wymagań technicznych przedstawionych powyżej,
będą odsyłane autorom bez rozpatrzenia.

Baumgart-Kotarba M., Gilewska S.,
Starkel L., 1976, Planation surfaces
in the light of the 1:300,000 geomorphological map of Poland, Geogr.
Polonica, 33, s. 5–22.
Don J., 1989, Jaskinia na tle ewolucji
geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:]
A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska (red.), Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie, Ossolineum, Wrocław,
s. 58–79.
Budkiewicz M., 1974, Niektóre złoża
kaolinu okolic Świdnicy na Dolnym
Śląsku, Prace Geologiczne PAN, 87.
Jahn A., 1970, Zagadnienia strefy peryglacjalnej, PWN, Warszawa.
W opisach artykułów i rozdziałów z prac
zbiorowych należy podawać numerację
stron „od–do”.
9. W wypadku źródeł internetowych
należy powoływać się na nie tekście
w formie: [www.Stereo3D], która
zawiera człon www i hasło identyfikujące stronę internetową, będące zarazem częścią jej adresu. Zestawienie
stron internetowych cytowanych
w tekście zasadniczym, przypisach
i opisach ilustracji powinno być zatytułowane Internet.
Źródła internetowe należy zestawić
w kolejności alfabetycznej. Ich opisy
powinny zawierać człon www z hasłem identyfikującym, pełny adres
strony internetowej oraz datę ostatniego dostępu, a poszczególne człony
opisu należy oddzielać przecinkami,
według poniższych wzorów:
www.Stereo3D,
http://www.stereo3d.com/displays.ht
m, ostatni dostęp 21.06.2010.
www.Kartografia,
http://www.kartografia.uni.wroc.pl/,
ostatni dostęp 16.12.2010.
10. Przypisy należy stosować w sytuacjach absolutnie niezbędnych i powinny one mieć charakter wyjaśniający. Nie wolno stosować przypisów
do powoływania się na literaturę.

Listy — dyskusja — polemika,
Recenzje, Kronika
1. Dział „Listy — dyskusja — polemika” jest zasadniczo przeznaczony na
publikację listów poruszających zagadnienia kluczowe dla polskiego
środowiska geograficznego, będących
429
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i „Kronika” należy od strony technicznej przygotowywać według zasad
obowiązujących przy przygotowywaniu artykułów, natomiast nadsyłać
w dwóch egzemplarzach. Wersję
elektroniczną można przesłać pocztą
elektroniczną bezpośrednio na adres
Redakcji.
5. Materiały do działów „Listy — dyskusja — polemika”, „Recenzje”
i „Kronika” nie są zewnętrznie recenzowane, a decyzję o zakwalifikowaniu do druku podejmuje Redakcja.

zaproszeniem do dyskusji, dalszych
głosów w takich kwestiach oraz krótkich tekstów zawierających merytoryczną polemikę z artykułami drukowanymi na łamach „Czasopisma”.
W przypadku otrzymania materiałów
polemicznych będą one udostępniane
autorowi oryginalnej pracy, który będzie miał prawo odpowiedzi. Polemika i odpowiedź będą drukowane
w tym samym zeszycie „Czasopisma”.
2. Redakcja przyjmuje do druku recenzje książek, prac zbiorowych, wydawnictw pokonferencyjnych i atlasów, zarówno autorów polskich jak
i zagranicznych. Objętość recenzji
powinna wynosić 2–4 strony standardowego wydruku. Recenzje mogą
mieć charakter informacyjny lub polemiczny i powinny zawierać elementy obiektywnej oceny. W przypadku
pozycji zagranicznych preferowane są
omówienia pozycji wartych upowszechnienia w polskich kręgach
geograficznych. Zasadą jest publikowanie recenzji pozycji, które ukazały
się nie wcześniej niż 3 lata przed wydaniem odpowiedniego zeszytu „Czasopisma”.
3. Do działu „Kronika” przyjmowane są
informacje o Członkach Honorowych
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, sprawozdania z działalności
PTG, sprawozdania z konferencji
i sympozjów – w szczególności organizowanych przez PTG, innych istotnych, okolicznościowych wydarzeń
geograficznych, wspomnienia pośmiertne. Objętość materiałów nie
powinna przekraczać 5 stron standardowego wydruku. Sprawozdania
z konferencji nie powinny ograniczać
się do przytoczenia listy referatów
i referentów, ale zawierać elementy
oceny, zarówno wybranych prezentacji, jak i całej konferencji.
4. Materiały do działów „Listy — dyskusja — polemika”, „Recenzje”

Procedura recenzji i akceptacji do
druku
1. Każdy nadesłany artykuł jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza składu Redakcji, nie pochodzących z jednostki(-ek) reprezentowanej przez autora(ów) artykułu. Redakcja może dokonać wstępnej selekcji i zwrócić autorowi artykuł przygotowany niezgodnie z instrukcją dla autorów lub
rażąco niezgodny z linią programową
„Czasopisma Geograficznego”.
2. Recenzja ma formę pisemną: recenzenci wypełniają formularz recenzji
oraz przekazują autorom i redakcji
konkretne uwagi odnośnie nadesłanego tekstu.
3. Recenzja kończy się rekomendacją,
która zawiera wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, według wzoru: (1) nadaje się
do publikacji w obecnej formie; (2)
nadaje się do publikacji po wprowadzeniu drobnych poprawek; (3) nadaje się do publikacji tylko po dokonaniu istotnych zmian w tekście; (4) nie
nadaje się do publikacji w „Czasopiśmie Geograficznym” (ze wskazaniem powodów). Ostateczną decyzję
o kwalifikacji artykułu do druku podejmuje Redakcja.
4. Recenzent zna nazwisko autora recenzowanego artykułu, ale podejmu430
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Geograficznego” dla sprawdzenia
zgodności z oryginałem i poprawienia
ewentualnych błędów drukarskich.
Plik zapisany będzie w formacie
PDF, w którym możliwe jest nanoszenie poprawek za pomocą narzędzi
darmowego programu Adobe Reader.
Na etapie korekty nie należy wprowadzać żadnych merytorycznych
zmian w tekście, dodawać nowych
partii tekstu itp., można natomiast
uaktualnić zestaw literatury, jeśli prace cytowane jako „w druku” w międzyczasie zostały opublikowane.
2. Korektę drukarską należy odesłać do
Redakcji w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia jej wysłania pocztą
elektroniczną z Redakcji. Niedostarczenie korekty spowoduje, że artykuł
może zostać wydrukowany z błędami.
3. Po wydrukowaniu zeszytu wszyscy
autorzy artykułów otrzymują po 15
nadbitek (do podziału między współautorów, jeśli praca ma charakter
zbiorowy). Autorzy tekstów zamieszczonych w pozostałych działach
otrzymują po kilka nadbitek.

jąc się recenzji składa pisemną deklarację o braku konfliktu interesów
między nim i autorem.
5. Recenzje po otrzymaniu przez Redakcję są przekazywane autorom,
wraz z uwagami redakcyjnymi i decyzją odnośnie akceptacji, warunkowej akceptacji (pod rygorem wprowadzenie wskazanych zmian) lub odrzucenia artykułu.
6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom, natomiast raz w roku
jest publikowana lista recenzentów.
7. Decyzję o przyjęciu do druku pozostałych materiałów (sprawozdań, recenzji, polemik) podejmuje Redakcja.
Korekta i egzemplarze autorskie
1. W celu usprawnienia prac redakcyjnych związanych z końcową obróbką
materiałów zakwalifikowanych do
druku, Autorzy proszeni są o podanie
adresu poczty elektronicznej, na który
będzie wysyłana korespondencja. Autorzy materiałów zaakceptowanych
do druku otrzymują plik z tekstem
złamanym w konwencji „Czasopisma
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Recenzenci artykułów z tomu 82. „Czasopisma Geograficznego”, 2011 r.
Redakcja „Czasopisma Geograficznego” składa podziękowania wszystkim osobom,
które w roku 2011 podjęły się trudu recenzowania materiałów nadesłanych do redakcji.
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