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ROCZNE ODPŁYWY MAKSYMALNE I MINIMALNE W DORZECZACH 
ODRY I WISŁY W PRZEKROJU WIELOLETNIM 

 
Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk 

 
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk Geograficznych, 

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź 
joker@geo.uni.lodz.pl , b.stanislawczyk@o2.pl 

 
Jokiel P., Stanisławczyk B., 2012, Roczne odpływy maksymalne i minimalne w dorzeczach Odry 
i Wisły w przekroju wieloletnim, Czasopismo Geograficzne, 83(3): 133–143.  
 
Artykuł wpłynął do redakcji 22.08.2012; po recenzji zaakceptowany 17.04.2012. 
 
 
Streszczenie 

 
Głównym celem opracowania jest analiza czasowa maksymalnych i minimalnych 

odpływów rzecznych w zlewniach dorzeczy Odry i Wisły. Materiałem źródłowym są 
średnie roczne przepływy rzek z wielolecia 1951–2010, pochodzące z 338 przekrojów 
wodowskazowych w Polsce. W obu dorzeczach zidentyfikowano lata, które wyróżniały 
się największą częstością występowania maksymalnych oraz minimalnych rocznych 
odpływów. Autorzy podjęli też próbę oceny synchroniczności występowania lat o dużej 
i małej częstości rocznych odpływów ekstremalnych w obu dużych dorzeczach Polski. 
Dla dorzeczy tych ustalono również równania obwiedni maksymalnych i minimalnych 
rocznych odpływów jednostkowych w funkcji powierzchni ich zlewni. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż lata o największej względnej liczbie 
maksymalnych oraz minimalnych odpływów rocznych nie występują w zlewniach do-
rzeczy Odry i Wisły synchronicznie. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Woda stanowi dobro nadrzędne, które 
warunkuje rozwój oraz prawidłowe funk-
cjonowanie życia na Ziemi. Pod tym 
względem jej wartość oraz znaczenie jest 
nie do przecenienia. Nieograniczony 
dostęp do wody wpływa w dużym stop-
niu na postęp gospodarczy, zaś w świa-
domości społecznej zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Równocześnie zarówno 
niedobór, jak i nadmiar wody nie są 
stanami korzystnymi i pożądanymi przez 
człowieka, bowiem nieomal zawsze 
prowadzą do destabilizacji gospodarki, 
a ich negatywne skutki dotykają także 

dóbr kultury i odciskają swoje piętno na 
tempie rozwoju cywilizacyjnego. 

Jedną z najbardziej istotnych kwestii 
poruszanych we współczesnych bada-
niach hydrologicznych jest zmienność 
odpływu rzecznego i związana z nią 
dynamika zasobów wodnych. Tego ro-
dzaju analizy mają, w ocenie autorów, 
elementarne znaczenie dla prowadzenia 
racjonalnej gospodarki wodnej i to za-
równo w skali regionalnej, jak i krajowej. 
Zagadnienie wieloletniej zmienności 
odpływu polskich rzek od wielu lat jest 
szeroko dyskutowane w rodzimym śro-
dowisku naukowym. Wynika to, między 
innymi, z faktu, że Polska nie należy do 
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państw, które posiadają duże i mało 
zmienne w czasie zasoby wodne. Całko-
wity odpływ rzeczny z terytorium kraju 
wynosi przeciętnie około 61,5 km3·rok–1. 
Odpowiada to średniemu odpływowi 
jednostkowemu równemu 5,5 dm3·s–1·km–2 

oraz warstwie odpływu sięgającej 175 
mm. Wartości te stawiają Polskę na jed-
nym z ostatnich miejsc w Europie. Po-
nadto, sumy rocznego odpływu rzeczne-
go w Polsce charakteryzują się dużą 
zmiennością wieloletnią. W roku bardzo 
wilgotnym polskimi rzekami może od-
płynąć nawet 89,9 km3 wody (np. 1981 
rok), a w wyjątkowo suchym – niespełna 
37,6 km3 (1954 rok). Stosunek obu tych 
wartości jest bliski 2,4 i należy do naj-
wyższych w skali Europy [Fal 1993]. 

Cechą charakterystyczną odpływu 
rzecznego w Polsce jest nie tylko jego 
duża zmienność w czasie, ale równie 
duże zróżnicowanie w przestrzeni. Po-
mimo relatywnie małej powierzchni 
Polski, przestrzenne zróżnicowanie od-
pływu rzecznego na terenie kraju jest 
znaczne. Średni odpływ jednostkowy 
w dorzeczu Odry (4,99 dm3·s–1·km–2) jest 
dużo mniejszy niż w dorzeczu Wisły 
(5,54 dm3·s–1·km–2) [Fal 1997]. Najwyż-
sze średnie odpływy jednostkowe wystę-
pujące w zlewniach tatrzańskich (50 
dm3·s–1·km–2) są ponad 50 razy większe 
od najniższych notowanych w nizinnej 
części kraju (lokalnie poniżej 1  
dm3·s–1·km–2). Ich ekstremalne wielkości 
są jeszcze bardziej zróżnicowane. Mak-
symalne, epizodyczne spływy jednost-
kowe w Sudetach przekraczają czę-
sto 500 dm3·s–1·km–2, a w Karpatach – 
1 000 dm3·s–1·km2, sięgając nawet 3 000 
dm3·s–1·km–2 [Byczkowski 1999]. Z kolei 
w pasie nizin minimalne odpływy jed-
nostkowe bywają mniejsze od 0,1  
dm3·s–1·km–2, na obszarach wyżynnych 
i górskich sięgają 2–3 dm3·s–1·km–2, 
natomiast na Pojezierzu Pomorskim – 
5 dm3·s–1·km–2. W tym samym roku 
w rzekach Polski mogą się pojawić za-
równo bardzo wysokie wezbrania jak 

i głębokie niżówki. Przestrzenna zmien-
ność odpływu rzecznego w Polsce wyni-
ka przede wszystkim ze zróżnicowania 
warunków fizycznogeograficznych oraz 
z położenia kraju w strefie klimatu przej-
ściowego. Różnice są widoczne w skali 
lokalnej i regionalnej oraz w obrębie 
analizowanych dorzeczy. 

Opracowanie zawiera krótką charak-
terystykę czasowego rozmieszczenia 
maksymalnych i minimalnych odpływów 
rocznych w zlewniach rzek Polski 
w wieloleciu 1951–2010. Głównym 
celem przeprowadzonych badań jest 
identyfikacja lat (okresów), które w do-
rzeczach Odry i Wisły wyróżniały się 
największą częstością występowania 
maksymalnych i minimalnych odpływów 
rocznych pochodzących z obu zbiorów 
zlewni. W opracowaniu podjęto równo-
cześnie próbę ustalenia, czy lata te wy-
stępowały synchronicznie w obu dorze-
czach. Należy zaznaczyć, iż przedmiotem 
zainteresowania autorów nie są odpływy 
(ich wielkości, zróżnicowanie prze-
strzenne i dynamika w czasie), ale ich 
miejsce na osi czasu oraz częstość wy-
stępowania w poszczególnych latach. 
Ważnym aspektem analiz jest również 
ocena różnic i podobieństw w odniesie-
niu do zbiorów zlewni reprezentujących 
oba dorzecza. Zebrane dane hydrome-
tryczne posłużyły także do wyznaczenia 
dla obu dorzeczy równań obwiedni mak-
symalnych i minimalnych rocznych od-
pływów jednostkowych w funkcji po-
wierzchni zlewni. Formuły te pozwoliły 
oszacować regionalne granice maksy-
malnego (górną) i minimalnego (dolną) 
odpływu rocznego w zależności od po-
wierzchni zlewni. 

 
Materiał badawczy 

 
W analizach wykorzystano dane hy-

drometryczne pochodzące z 338 poste-
runków wodowskazowych (ryc. 1). 
Większość zlewni pochodzi z dorzecza 
Wisły (221), pozostałe (117) z dorzecza 
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Odry. Wybrane posterunki wodowska-
zowe zamykają zlewnie położone 
w obrębie różnych regionów Polski. 
Analizowany zbiór reprezentuje zatem 
pełne spektrum warunków fizyczno-
geograficznych i  hydrologicznych 
występujących na obszarze Polski, 
a obiekty są dość równomiernie rozłożo-
ne w przestrzeni. 

Analizowane serie średnich rocznych 
odpływów miały różną długość oraz 
obejmowały różne horyzonty czasowe. 
W przeprowadzonych analizach 
uwzględniono ciągi co najmniej 10-
letnie. Nie był przy tym ważny horyzont 
czasowy, jaki obejmowały obserwacje 
w danym przekroju wodowskazowym, 
ale wyłącznie długość serii. W efekcie, 

w różnych okresach (latach) dysponowa-
no różną liczbą danych. Na przykład 
w latach 1971–2006 dysponowano in-
formacją z ponad 200 posterunków wo-
dowskazowych, natomiast liczba danych 
w latach pięćdziesiątych XX w. i w koń-
cu ostatniej dekady niewiele przekraczała 
50 (ryc. 2). 

Długość serii obserwacyjnych, z któ-
rych pozyskano dane hydrometryczne, 
była dość zróżnicowana (ryc. 3). Najwię-
cej serii liczyło od 21 do 30 lat. Jedynie 
w 11 przekrojach ciągi obejmowały ca-
łość wielolecia. W 25% wodowskazów 
serie były dłuższe od 41 lat. 

W dorzeczu Wisły powierzchnie 
zlewni, których dane uwzględniono 
w analizach, mieściły się w przedziale od  

 
 

 
Ryc. 1. Przestrzenne rozmieszczenie przekrojów objętych opracowaniem (przekroje zaznaczono punktami). 

Fig. 1. Spatial distribution of the studied water level gauges (water level gauges were marked with dots). 
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Ryc. 2. Liczba uwzględnionych wodowskazów na rzekach w dorzeczach Odry i Wisły w latach 1951–2010. 

Fig. 2. The number of the considered water level gauges in river basins 
of the Oder and the Vistula in 1951–2010. 

 

 
Ryc. 3. Długość serii obserwacyjnych w uwzględnionych wodowskazach rzek dorzeczy Odry i Wisły 

w latach 1951–2010. 

Fig. 3. The lenght of the record series in the considered water level gauges in river basins of the Oder 
and the Vistula in 1951–2010. 

 
 
około 4 km2 (Potok Strążyski po Zako-
pane) do 194 376 km2 (Wisła po 
Tczew).W systemie Odry rozpiętość była 
mniejsza: od 35 km2 (Wilczka po Wilka-
nów) do 109 729 km2 (Odra po Gozdo-
wice). Średnia powierzchnia badanych 
zlewni wynosiła blisko 5 300 km2, przy 
czym co czwarta z nich była większa od 
2 300 km2. 

Metody analiz 
 

Oceny zasobów wodnych rzek oraz 
ich zmienności w czasie i zróżnicowania 
w przestrzeni można dokonać na podsta-
wie analizy rocznego odpływu rzecznego 
(V). Miara ta pokazuje, ile wody odpły-
wa z danego obszaru (np. zlewni) 
w ciągu roku [Byczkowski 1999]. Zali-
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cza się ona do miar bezwzględnych, przy 
czym liczbowo wielkość odpływu wyra-
żana jest zazwyczaj w m3 lub km3∙rok–1. 
Roczną objętość odpływu oblicza się na 
podstawie wzoru: 

 
V = 86 400·Qs·d [m3 lub km3] [1] 
 
gdzie: V – roczna objętość odpływu [m3 
lub km3], 86 400 – liczba sekund w ciągu 
doby, Qs – przepływ średni dla danego 
roku [m3·s–1], d – liczba dni w roku. 

Materiał wyjściowy do realizacji ce-
lów badawczych prezentowanego opra-
cowania stanowiły średnie roczne prze-
pływy wybranych rzek Polski w wielole-
ciu 1951–2010. Na ich podstawie dla 
każdej z analizowanych zlewni zidenty-
fikowano rok, w którym odpływ był 
najwyższy (Vmax) – Rmax i najniższy 
(Vmin) – Rmin w skali wielolecia. Informa-
cje te posłużyły do znalezienia lat, które 
w poszczególnych dorzeczach (Odry i Wisły), 
charakteryzowały się dużą częstością 
rocznych odpływów ekstremalnych.  

Do oceny wielkości odpływu rzecz-
nego wykorzystuje się również miary 
względne. Pozwalają one na dokonywa-
nie analiz porównawczych w obrębie 
zbiorów zlewni o różnej wielkości oraz 
odmiennych warunkach fizycznogeogra-
ficznych. Do miar względnych zalicza się 
odpływ jednostkowy (q), nazywany rów-
nież modułem odpływu. Wzór na obli-
czenie odpływu jednostkowego ma po-
stać: 
 

A
Qq 


1000

 
[dm3·s–1·km–2] [2] 

 
gdzie: q – odpływ jednostkowy 
[dm3·s–1·km–2], Q – natężenie przepływu 
[m3·s–1], A – powierzchnia zlewni [km2] 

Roczne odpływy jednostkowe dla 
każdej z wybranych zlewni ustalono dla 
wszystkich lat, z których pochodziły 
obserwacje (qRi). Dla każdej zlewni 
wybrano największy roczny odpływ 

jednostkowy (WqR) oraz odpływ naj-
mniejszy (NqR). Wartości te posłużyły 
do wyznaczenia stosownych funkcji 
obwiedni dla obu dużych dorzeczy Pol-
ski. 
 
Lata największych odpływów 
 

Największą częstość występowania 
maksymalnych odpływów rocznych 
w dorzeczu Odry zanotowano w latach: 
1977, 1981, 1997 (ryc. 4A), przy czym 
wyraźnie dominuje tu rok 1977, w któ-
rym w co czwartej zlewni wystąpiła 
maksymalna suma roczna odpływu 
z okresu obserwacji. Równocześnie 
wszystkie wymienione lata, biorąc pod 
uwagę skalę ówczesnych wezbrań, moż-
na uznać za najbardziej powodziowe 
w dorzeczu Odry w całym ubiegłym 
wieku [Stachý i in. 1996, Dubicki i in. 
1999]. W dorzeczu tym w 22 latach wie-
lolecia zanotowano co najmniej jeden 
maksymalny odpływ roczny (odpływ 
z co najmniej jednej zlewni był ekstre-
malnie wysoki). W pozostałych latach 
wielolecia (38 lat) w żadnej analizowanej 
zlewni nie zanotowano rocznego maksi-
mum w okresie obserwacji.  

W zlewniach dorzecza Wisły najwię-
cej maksymalnych rocznych odpływów 
wystąpiło w latach: 2000, 2010 i 1980 
(ryc. 4B). Bardzo wysokie odpływy no-
towano w tych latach w około 10% 
zlewni całego dorzecza – łącznie w około 
30% uwzględnionych zlewni. W przeci-
wieństwie do dorzecza Odry, w systemie 
Wisły żaden rok nie wyróżnia się wyjąt-
kowo dużą częstością maksimów z wie-
lolecia. W dorzeczu Wisły liczba lat, 
w których nie odnotowano żadnego mak-
simum (27 lat) jest zbliżona do liczby lat 
z co najmniej jedną zlewnią, w której 
takie maksimum wystąpiło (33 lata). 
W systemie Odry liczby te różniły się 
dość istotnie (odpowiednio: 22 i 38 lat). 

W skali całej Polski można wyodręb-
nić okresy charakteryzujące się zwięk-
szoną częstością maksymalnych rocz-
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nych odpływów (ryc. 4C). Obejmują one 
lata: 1967–1982, 1988–1989, 1994–2005 
oraz rok 2010. Najwięcej maksymalnych 
odpływów rocznych zarejestrowano 
w dekadzie lat 70. XX w., którą dość 
powszechnie uznaje się za najbardziej 
wilgotną w Polsce w całym ubiegłym 
wieku [Fal 1993]. Na szczególną uwagę 
zasługuje również wielolecie 1951–1966, 
podczas którego w nielicznych obserwo-
wanych wówczas zlewniach notowano 
absolutne maksima roczne odpływu. 
Warto podkreślić, że lata pięćdziesiąte 
i pierwsza połowa lat sześćdziesiątych 
XX w. są w literaturze wielokrotnie wy-
mieniane jako okres wyjątkowo posuszny 
i odznaczający się znacznym deficytem 
odpływu w Polsce [Stachý i in. 1979, Fal 
1993, 1997, Stachý 2011]. Liczba lat, 
w których w żadnej z 338 zlewni nie 
odnotowano maksymalnego rocznego 
odpływu wynosi 25, a w 9 latach liczba 
takich zdarzeń przekroczyła 5% obser-
wowanej w danym czasie liczby zlewni. 

Lata o największej względnej liczbie 
maksymalnych odpływów rzecznych nie 
występowały w pełni synchronicznie 

w obu dużych dorzeczach Polski (ryc. 5). 
Szczególnie duże dysproporcje dotyczą 
roku 1977. W dorzeczu Odry częstość 
bardzo wysokich odpływów rocznych 
była w tym roku wielokrotnie wyższa niż 
w dorzeczu Wisły. W kilku innych latach 
dysproporcje również wystąpiły, choć nie 
były tak wyraźne (np. rok 2000). Na 
podstawie analizy prezentowanego wy-
kresu można jednak stwierdzić, iż 
w większości lat występuje dość duża 
zbieżność częstości maksimów rocznych 
odpływu w obu analizowanych zbiorach 
zlewni. Warto przy tym podkreślić, iż 
obliczone częstości w obu dorzeczach 
mieszczą się w granicach 0–10%. 

Przy wyznaczaniu równania krzywej 
obwiedni najwyższych rocznych odpły-
wów jednostkowych brano pod uwagę 
tylko te zlewnie, których powierzchnia 
przekracza 10 km2. W ocenie autorów 
jest to warunek w pełni uzasadniony, ze 
względu na niewielką ilość dostępnego 
materiału hydrometrycznego pochodzą-
cego z bardzo małych zlewni. Przy esty-
mowaniu funkcji obwiedni pominięto 
zatem dane z dwóch posterunków wo- 

 

 
Ryc. 4. Liczebność względna [%] występowania maksymalnych odpływów rocznych w dorzeczu Odry (A), 

dorzeczu Wisły (B) oraz w całej Polsce (C) w latach 1951–2010. 

Fig. 4. The frequency of the maximum annual runoffs in the Oder (A) and the Vistula river basins (B) 
and in Poland (C) in 1951–2010. 
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Ryc. 5. Porównanie częstości występowania maksymalnych odpływów rocznych w dorzeczach Odry (LOmax) 
i Wisły (LWmax) w wieloleciu 1951–2010 (LOmax i LWmax – liczebność względna maksymalnych odpływów 

rocznych w dorzeczu Odry i Wisły). 

Fig. 5. The comparison of the maximum annual runoffs frequency in river basins of the Oder (LOmax) 
and the Vistula (LWmax) in 1951–2010 (LOmax and LWmax – the relative number of the maximum annual runoffs 

in the river basins of the Oder and the Vistula). 
 

 
dowskazowych zlokalizowanych w Za-
kopanem: Potoku Strążyskiego (A = 4,1 
km2) i Potoku Olczyskiego (A = 5,6 km2). 
Z wyznaczonych równań obwiedni jasno 
wynika, że największe roczne odpływy 
jednostkowe (WqR), w odniesieniu do 
niemal wszystkich przedziałów po-
wierzchni zlewni, są znacznie większe 
w zlewniach dorzecza Wisły niż w zlew-
niach dorzecza Odry (ryc. 6). Wraz ze 
wzrostem powierzchni zlewni różnica ta 
jednak maleje. W zlewniach bardzo du-
żych (powyżej 100 000 km2) maksymal-
ne roczne odpływy jednostkowe przyj-
mują w obu dorzeczach bardzo podobne 
wartości. 
 
Lata najmniejszych odpływów 

 
W dorzeczu Odry lata o największej 

częstości minimalnych rocznych odpły-
wów nie są równomiernie rozłożone 
w badanym wieloleciu 1951–2010 (ryc. 
7A). W połowie lat tego okresu odnoto-
wano najniższą roczną sumę odpływu 
w co najmniej jednej zlewni (31 lat). 

Najwięcej takich minimów pojawiło się 
w latach: 1990, 1983 i 1984. Wśród nich 
zdecydowanie wyróżnia się rok 1990, 
kiedy najniższe odpływy roczne wystąpi-
ły w 38% zlewni dorzecza Odry. Całko-
wity odpływ z obszaru Polski był w tym 
roku znacząco niższy od średniej wielo-
letniej i wyniósł niespełna 41,5 km3 [Fal 
1993]. Natomiast najmniej minimalnych 
odpływów rocznych w zlewniach syste-
mu Odry wystąpiło w dekadach lat 
sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

W zbiorze zlewni należących do do-
rzecza Wisły największą częstość mini-
mów rocznego odpływu stwierdzono 
w latach: 1984, 1990, 1992 (ryc. 7B). 
W 1984 r. ekstrema te wystąpiły w co 
czwartej uwzględnionej w badaniach 
rzece tego dorzecza. W trzech wymie-
nionych wyżej latach zanotowano łącznie 
prawie 46% rocznych minimów odpły-
wu, które wystąpiły w dorzeczu Wisły 
w całym wieloleciu. Najmniej skrajnie 
niskich odpływów rocznych zaobserwo-
wano natomiast w dwudziestoleciu  
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Ryc. 6. Maksymalne roczne odpływy jednostkowe (WqR) w dorzeczach Odry i Wisły w latach 1951–2010. 

Linie przedstawiają obwiednie, których równania podano wyżej. 

Fig. 6. Maximum specific annual runoffs (WqR) in the Oder and the Vistula river basins in 1951–2010. 
Envelope curves and their equations are shown above. 

 

 
Ryc. 7. Liczebność względna [%] występowania minimalnych odpływów rocznych w dorzeczu Odry (A), 

dorzeczu Wisły (B) oraz w Polsce (C) w latach 1951–2010. 

Fig. 7. The frequency of the minimum annual runoffs in the Oder (A) and the Vistula river basins (B) 
and in Poland (C) in 1951–2010. 

 
1951–1970. W tym okresie tylko w jed-
nej na dziesięć rozpatrywanych rzek 
suma rocznego odpływu osiągnęła mini-
mum wieloletnie. W całym wieloleciu 

tylko w 23 latach w żadnej zlewni dorze-
cza Wisły nie odnotowano najniższej 
rocznej sumy odpływu. Wydaje się za-
tem, że również w odniesieniu do mini-
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mów odpływu rocznego, zbiór zlewni 
dorzecza Wisły charakteryzuje się więk-
szym zróżnicowaniem niż podobny zbiór 
z dorzecza Odry (por. wyżej). 

W skali Polski największą częstością 
występowania minimalnych odpływów 
rocznych z wielolecia wyróżniają się 
lata: 1983–1994 (ryc. 7C), przy czym 
niemal połowę tych ekstremów zanoto-
wano w dziesięcioleciu 1981–1990. De-
kadę tę charakteryzowała jednocześnie 
bardzo duża zmienność odpływu całko-
witego [Fal 1993, 1997]. W 1981 r. suma 
odpływu była skrajnie wysoka, natomiast 
już od roku 1982 zaczęła ona stopniowo 
maleć. Minimum pojawiło się w 1990 r., 
kiedy to całkowity odpływ roczny sta-
nowił jedynie 70% średniej z wielolecia. 
Warto też zauważyć, iż w wieloletnim 
rozkładzie częstości minimów, dekada lat 
50. XX w. nie wyróżnia się szczególnie 
dużą liczbą najniższych odpływów rocz-
nych. Chociaż lata te są dość powszech-
nie uznawane za okres wyjątkowo po-
suszny i niżówkowy, to roczne sumy 

odpływu dość rzadko osiągały absolutne 
minima. 

Z analizy zebranych danych wynika, 
iż lata o największej częstości minimal-
nych rocznych odpływów nie występują 
synchronicznie w obu dorzeczach (ryc. 
8). Dotyczy to w szczególności lat 1984 
i 1990, a także kilku innych z badanego 
wielolecia np. lata: 1983, 1992. Pomimo 
tego, w znakomitej większości lat 
względne liczebności minimów odpływu 
rocznego były podobne. Występuje 
znaczna zbieżność lat, w których udział 
tych ekstremów jest najmniejszy. Wydaje 
się zatem, że synchroniczność pojawia 
się tu w latach normalnych i wilgotnych, 
natomiast lata bardzo suche nie występu-
ją równocześnie na terenie dorzeczy 
Odry i Wisły. 

Interesujące wnioski płyną również 
z analizy równań obwiedni wyznaczo-
nych dla najniższych rocznych odpły-
wów jednostkowych (NqR) (ryc. 9). 
Z obu równań wynika, że najniższe jed-
nostkowe odpływy roczne występują  
 

 

 
Ryc. 8. Porównanie częstości występowania minimalnych rocznych odpływów w dorzeczach Odry (LOmin) 
i Wisły (LWmin) w wieloleciu 1951–2010 (LOmin i LWmin – liczebność względna minimalnych odpływów 

rocznych w dorzeczu Odry i Wisły). 

Fig. 8. The comparison of the minimum annual runoffs frequency in river basins of the Oder (LOmin) and the 
Vistula (LWmin) in 1951–2010 (LOmin and LWmin – the relative number of the minimum annual runoffs in river 

basins of the Oder and the Vistula). 
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Ryc. 9. Minimalne roczne odpływy jednostkowe (NqR) w dorzeczach Odry i Wisły w latach 1951–2010.  
Linie przedstawiają obwiednie, których równania podano wyżej. 

Fig. 9. Minimum specific annual runoffs (NqR) in the Oder and the Vistula river basins in 1951–2010. 
Envelope curves and their equations are shown above. 

 
 
w Polsce w zlewniach o powierzchni od 
1 000 do 10 000 km2. Największy rozstęp 
pomiędzy tymi minimami można zaob-
serwować w zlewniach mniejszych od 
1 000 km2. Najwyższe jednostkowe od-
pływy roczne występują natomiast 
w bardzo małych zlewniach (poniżej 100 
km2), przy czym są to przeważnie obsza-
ry odwadniane przez rzeki intensywnie 
zasilane przez wody podziemne, z dużym 
udziałem wód źródlanych. Minimalne 
roczne odpływy jednostkowe są też nieco 
wyższe w dorzeczu Odry niż w dorzeczu 
Wisły, ale dotyczy to zlewni o po-
wierzchniach większych od 50 000 km2. 
 
Wnioski 
 

Na podstawie przeprowadzonych ana-
liz można stwierdzić, iż lata, w których 
notowano szczególnie dużą liczbę mak-
symalnych lub minimalnych odpływów 

rocznych były w obu dorzeczach różne. 
Natomiast w odniesieniu do lat o prze-
ciętnej częstości maksimów i minimów 
synchroniczność jest lepiej zaznaczona. 
Warto także podkreślić, że o ile obwied-
nie uzyskane dla niskich odpływów 
rocznych mają podobne równania i prze-
bieg, o tyle podobne funkcje otrzymane 
dla maksimów są różne. Największe 
roczne odpływy jednostkowe w dorzeczu 
Wisły są wyraźnie wyższe od ich odpo-
wiedników w zlewniach systemu Odry.  

Przeprowadzone analizy są jedynie 
przyczynkiem do poznania wieloletniej 
zmienności, synchroniczności i prze-
strzennego zróżnicowania odpływu 
rzecznego w Polsce. Wydaje się jednak, 
że uzyskane wyniki są na tyle interesują-
ce, że mogą być przydatne w regional-
nych analizach zasobów wodnych oraz w 
prognozowaniu ich przyszłych zmian 
i zmienności.  
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Summary 
 
The maximum and minimum annual runoffs in river basins of the Oder and the 
Vistula in the multiannual period 

 
The outflow in Poland is characterized by a significant variability and spatial diversi-

ty. In spite of the relatively small territory of Poland, the spatial diversity of the outflow 
is considerable. The mean specific runoff in the Oder river basins (4.99 dm3·s–1·km–2) is 
much lower than in the Vistula river basins (5.54 dm3·s–1·km–2). The maximum mean 
specific runoff in the Tatra Mountains streams’ catchments (50 dm3·s–1·km–2) is much 
higher than the minimum runoff on the lowlands (locally below 1 dm3·s–1·km–2). How-
ever, the extreme mean specific runoffs are the most varied ones. Moreover, the high 
floods and the droughts have been observed in Poland in the same years. The spatial 
diversity of the outflow in Poland is determined by the significant variability of natural 
and climatic conditions. The differentiation of the water resources is observed in the 
local and regional scale for both the Oder and the Vistula river basins. 

The present study is focused on the analysis of the maximum and the minimum an-
nual runoffs in Poland in 1951–2010. The data sets include the mean annual discharges 
from 338 water level gauges (the spatial distribution of the studied water level gauges is 
shown in the Fig. 1). The article depicts particular years which are characterized by the 
relatively high number of the maximum and the minimum annual runoffs in the consid-
ered river basins. The authors took the challenge to assess whether the extremes were 
present in the Oder and the Vistula river basins in the same years. The envelope curves 
of the maximum and the minimum mean specific runoffs were estimated for the studied 
river catchments (the envelope curves are shown in the Fig. 6 and Fig. 9). The envelope 
curves were determined from the specific equations in reference to the catchment area.  

In conclusion, it can be stated that the years of the relatively high number of the max-
imum and the minimum annual runoffs are not present in the Oder and the Vistula river 
basins in the same years. 
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Streszczenie 

 
W artykule omówiono najważniejsze charakterystyki oceanicznych fal Legeckisa, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich obserwacji na mapach zmian poziomu temperatury 
powierzchniowej oceanu, ich genezy i związków występowania z fazami oscylacji  
ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Mimo że od kilku dekad temperatura powierzch-
niowa oceanu jest kluczową zmienną środowiskową, pozwalającą na zauważenie fal 
Legeckisa na okołorównikowym Pacyfiku, ich sygnał jest również widoczny w zmia-
nach topografii powierzchni oceanu. Celem artykułu jest analiza map amplitud oscylacji 
30-dniowej w anomaliach zmian poziomu oceanu oraz obserwacja sygnału fal Legeckisa 
na tych mapach. Przetwarzano dane przestrzenne anomalii zmian poziomu oceanu 
z repozytorium AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceano-
graphic Data), powstałe przez kombinację szeregów czasowych pozyskiwanych z ob-
serwacji wykonywanych przez satelity altimetryczne. Amplitudy oscylacji 30-dniowej 
zostały wyznaczone metodą środkowoprzepustowego filtru transformaty Fouriera. Zaob-
serwowano, że w obszarach typowych dla występowania wirów związanych z dynamiką 
fal Legeckisa amplitudy te osiągają wartości do 3 cm, przy czym dla wybranych faz 
ENSO maksima amplitud obserwowane są podczas warunków normalnych i La Niña. 
Podczas El Niño amplitudy 30-dniowej oscylacji anomalii poziomu oceanu stają się tak 
małe, że sygnał fal Legeckisa jest niewidoczny w zmianach poziomu oceanu. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W strefie międzyzwrotnikowej, na 
północ i południe od równika, występują 
dwie atmosferyczne komórki cyrkulacji 

termicznej nazywane komórkami Had-
ley’a. Mocno nagrzane powietrze znajdu-
jące się nad równikiem unosi się kon-
wekcyjnie, a następnie rozpływa w gór-
nych partiach troposfery ku wyższym 
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szerokościom geograficznym ze względu 
na działanie siły Coriolisa. Nagromadzo-
na para wodna ulega kondensacji, two-
rząc rozbudowane pionowo chmury, 
które przynoszą obfite opady deszczu. 
Podczas przemieszczania, powietrze 
ochładza się radiacyjnie i w wyniku 
konwergencji osiada jako suche powie-
trze, tworząc pas podwyższonego ciśnie-
nia. Od zwrotników powietrze prze-
mieszcza się nad powierzchnią oceanu w 
kierunku równika i ze względu na efekt 
Coriolisa otrzymuje składową w kierun-
ku zachodnim. W drodze do równika 
nabiera wilgoci i ciepła. Ten około-
równikowy wiatr wschodni nazywany 
jest najczęściej pasatem i odgrywa zna-
czącą rolę w cyrkulacji oceanicznej, 
zarówno Pacyfiku jak i Atlantyku. 

Równolegle do równika występują 
dwa główne prądy morskie: Prąd Połu-
dnioworównikowy (South Equatorial 
Current – SEC) oraz Północnorówniko-
wy (North Equatorial Current – NEC). 
W obu przypadkach transport wód ma 
miejsce w kierunku zachodnim wzdłuż 
równika, odpowiednio do 20°S i N, gdzie 
napędzany jest siłą systemu pasatów 
[Wyrtki 1974]. Prąd Południoworówni-
kowy może okresowo przemieszczać się 
na północ od równika, do szerokości 
geograficznych około 5°N. Południowa 
granica Prądu Północnorównikowego 
sięga równoleżnika 8°N. Pomiędzy nimi, 
a więc około 5°N, przemieszcza się 
w przeciwnym kierunku Równikowy 
Prąd Wsteczny (North Equatorial Coun-
tercurrent – NECC), który, w przypadku 
Oceanu Spokojnego, niesie wody do 
chłodniejszej części basenu, skąd zostały 
one uprzednio przetransportowane do 
cieplejszej części Pacyfiku przez opisane 
wcześniej prądy. Działa on zatem wbrew 
głównej, zachodnio ukierunkowanej linii 
nacisku wiatru w strefie tropikalnej [Wy-
rtki 1974, Yu i in. 2000]. 

Dynamika okołorównikowych obsza-
rów oceanicznych jest kluczowa dla 
zrozumienia fal Legeckisa, zjawiska 

znanego w literaturze anglojęzycznej 
jako Tropical Instability Waves (TIW). 
Fale te obserwuje się zarówno na Ocea-
nie Atlantyckim jak i na Pacyfiku. 
W latach siedemdziesiątych XX w. 
Harvey i Patzert [1976] opublikowali 
wyniki pomiarów głębokomorskich, 
które wykazały istnienie pewnych fluktu-
acji prądów morskich we wschodniej 
części Pacyfiku. Fale te charakteryzowa-
ły się zachodnim kierunkiem rozprze-
strzeniania się, długością około 1000 km 
i okresem 25 dni. Dowody na istnienie 
tych fluktuacji w powierzchniowej war-
stwie oceanu jako pierwszy pokazał 
Legeckis [1977], a jego analiza oparta 
była na zdjęciach wykonanych w pod-
czerwieni z satelity geostacjonarnego 
GOES (Geostationary Operational Envi-
ronmental Satellite) w listopadzie 1975 r. 

Legeckis zwrócił uwagę na regularny 
wzór, wyznaczający granicę między 
wcześniej opisanym Równikowym Prą-
dem Wstecznym a Prądem Południowo-
równikowym, która przebiega wzdłuż 
Frontu Równikowego w Międzyzwrotni-
kowej Strefie Konwergencji (Intertropi-
cal Convergence Zone – ITCZ) [Legec-
kis 1977, Philander 1976, Philander 
1978]. Schematyczny rysunek analizo-
wanych zdjęć satelitarnych został przed-
stawiony na ryc.1. Front Równikowy 
wyznacza język chłodnej wody (poniżej 
25°C) [Legeckis i in. 1983, Grodsky i in. 
2005] spowodowany upwellingiem zwią-
zanym z równikową strefą rozbieżności 
transportu Ekmana i/lub adwekcji 
z upwellingu regionu wybrzeża peru-
wiańskiego [Cox 1984]; w normalnych 
warunkach rozciąga się w pobliżu równi-
ka od wybrzeży Ameryki Południowej 
nawet do 160°W [Wyrtki 1974]. Front 
Równikowy graniczy na północy z cie-
plejszymi wodami silnego i wąskiego 
Równikowego Prądu Wstecznego.  
Chłodna woda koncentruje się wzdłuż 
równika i ostro wcina się w rejony cie-
plejszych wód między 1°N a 3°N [Le-
geckis 1977, Philander 1978, Cox 1980]. 
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Wody Prądu Południoworównikowego 
zazębiają się zatem południkowo z cie-
plejszymi wodami Równikowego Prądu 
Wstecznego. 

Odległość pomiędzy pikami fal, 
przemieszczającymi się w kierunku za-
chodnim, wynosiła 800–1200 km, pod-
czas gdy ich prędkość – średnio 40 
km/dzień. Południowo-wschodnie pasaty 
nad wschodnim basenem Pacyfiku były 
najsilniejsze we wrześniu, a Front Rów-
nikowy był najlepiej widoczny w listo-
padzie i grudniu. Istnieje zatem około 
dwumiesięczna przerwa między okresem 
najsilniejszych wiatrów wywołujących 
naprężenia na powierzchnię wody, 
a okresem najniższej temperatury po-
wierzchniowej oceanu w pobliżu równi-
ka, między 100°W a 140°W [Legeckis 
1977]. 

W artykule zebrano podstawowe fak-
ty na temat geograficznych aspektów 

występowania fal Legeckisa. Omówione 
zostały główne metody obserwacji tych 
fal w zmianach temperatury powierzch-
niowej oceanu oraz ich geneza i podsta-
wowe charakterystyki. Część badawcza 
artykułu zawiera analizę sygnału fal 
Legeckisa w szeregach czasowych ano-
malii zmian poziomu oceanu. Zastoso-
wano metodę środkowoprzepustowego 
filtra transformaty Fouriera w celu wy-
znaczenia map amplitud oscylacji 30- 
-dniowej, gdyż okres ten jest najbardziej 
zbliżony do okresu fal Legeckisa. Mapy 
sporządzono dla przykładowych prze-
działów czasowych, odpowiadających 
warunkom normalnym na okołorówni-
kowym Pacyfiku, warunkom El Niño 
oraz La Niña. Celem analiz jest ilościowe 
określenie wpływu fal Legeckisa na 
zmiany poziomu oceanu dla różnych faz 
oscylacji El Niño/Southern Oscillation 
(ENSO). 

 
 

 
Ryc. 1. Schematyczny rysunek przedstawiający rozkład fal na Froncie Równikowym wraz z kierunkami 

przepływu Prądu Południoworównikowego (SEC), Prądu Północnorównikowego (NEC) oraz Równikowego 
Prądu Wstecznego (NECC). Kolejne litery (A–D) wskazują na miejsca zazębiania się chłodnych i ciepłych 

wód [za Legeckisem 1977]. 

Fig. 1. Sketch showing a spatial setting of waves along of the Equatorial Front with directions of South 
Equatorial Current (SEC), North Equatorial Current (NEC) and North Equatorial Cuntercurrent (NECC). 

Consecutive letters (A–D) indicate boundaries between warm and cold waters [after Legeckis 1977]. 
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Obserwacje fal Legeckisa 
 

Odkrycie, jakiego dokonał Legeckis, 
wpłynęło na szersze zainteresowanie tym 
zjawiskiem [Philander i in. 1985]. Powo- 
łano do życia program EPOCS (Equato-
rial Pacific Ocean Climate Studies) pod 
przewodnictwem NOAA (National Oce-
anic and Atmospheric Administration), 
który miał za zadanie dokonywanie bez-
pośrednich pomiarów temperatury po-
wierzchniowej oceanu z zastosowaniem 
szeregu różnorodnych instrumentów 
pomiarowych [Philander i in. 1985a, 
Philander i in. 1986]. 

Do 1981 r. posługiwano się metodą 
przetwarzania GOSSTCOMP (Global 
Operational Sea Surface Temperature 
Computation) [Brower i in. 1976, Gupta 
Gopal Rao 1983], która dokonywała 
szeregu korekt na zdjęciach dostarcza-
nych przez satelitę geostacjonarnego 
GOES, zaopatrzonego w możliwość 
wykonywania zdjęć w paśmie podczer-
wieni. Uwzględniano takie poprawki jak 
wilgotność atmosferyczna, dzięki użyciu 
radiometru profilowania pionowego 
temperatury (Vertical Temperature Profi-
le Radiometer – VTPR) [Legeckis i in. 
1983]. Jednakże tak wykonywane mapy 
temperatury powierzchniowej oceanu 
w większości przypadków były zasłonię-
te przez obłoki chmur, jakie tworzą się 
w Międzyzwrotnikowej Strefie Konwer-
gencji w związku z wilgotną atmosferą 
tropikalną. Ponowne przetwarzanie zdjęć 
i ich analiza stawały się czasochłonne, 
dlatego występowało około półroczne 
opóźnienie w publikacji danych satelitar-
nych [Legeckis i in. 1983]. 

Po 1981 r. jakość dostarczanych ma-
teriałów źródłowych znacznie się popra-
wiła. Stało się to za sprawą zdjęć wyko-
nywanych przez satelitę okołobieguno-
wego TIROS (Television Infrared Obse-
rvation Satellite), który używał wielopa-
smowej podczerwieni (fale o długości 
3,7,11 i 12 µm) [Legeckis i in. 1983]. 
Niedokładności pomiarów powodowane 

wilgotnością atmosferyczną były redu-
kowane jako wyniki różnic emitowanej 
energii z powierzchni oceanu w różnych 
pasmach podczerwieni. Obserwacje  
satelitarne były weryfikowane za pomocą 
naziemnych stacji pomiarowych, prze-
ważnie w postaci dryfujących boi roz-
mieszczonych na powierzchni oceanów. 
Błędy wyznaczenia temperatury po-
wierzchniowej oceanu metodą GOSST-
COMP wahały się między 1 a 4°C, pod-
czas gdy przetwarzanie danych metodą 
MCSST (Multichannel Sea Surface Tem-
perature), gwarantującą zgodność z ob-
serwacjami temperatury powierzchnio-
wej prowadzonymi ze statków [Rao i in. 
1997], pozwalało na redukcję błędów do 
0,7°C [Legeckis i in. 1983]. Poprawa 
jakości danych pozwoliła na ulepszenie 
narzędzi służących do wykrywania dłu-
gich fal wzdłuż równika. Pierwsze próby 
odnalezienia fal Legeckisa w sygnale 
zmian temperatury powierzchniowej 
oceanu były prowadzone na dobowych 
mapach o rozdzielczości 100 km. Szybko 
jednak przekonano się, że jest to zdecy-
dowanie niewystarczające. Dzięki złoże-
niu obrazów z kilku dni uzyskano mapy 
temperatury powierzchniowej oceanu 
w przeważającej większości bez wpływu 
chmur. Rozdzielczość map została 
zwiększona do 50 km. Przekształcenia te 
pozwoliły na obserwację horyzontalnego 
układu długich fal występujących na 
północ od równika. 
 
Geneza i właściwości fal Legeckisa 
 

Niedługo po pierwszym zaobserwo-
waniu fal Legeckisa, Philander [1978] 
przedstawił wyniki swoich badań, które 
wskazywały na to, że równoleżnikowa 
strefa zazębiania się Równikowego Prądu 
Wstecznego i Prądu Południoworówni-
kowego pozwala na wzrost długości fal 
do 1000 km przy okresie 25 dni. Analizę 
trajektorii ruchu boi wzdłuż równika na 
Pacyfiku zaprezentował Wyrtki [1978]. 
Podobną analizę przeprowadzili Grodsky 
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i in. [2005], bazując na pomiarach 
z 2002 r. uzyskanych z nowego systemu 
pomiarów in situ. Cox [1980] pokazał 
południkowe asymetrie pola wiatru, które 
z kolei wywoływały asymetrię w reakcji 
długich fal oceanicznych. Trójwymia-
rowego numerycznego modelu parokli-
nowego wiatru użyli Semtner i Holland 
[1980] do pokazania znaczących nie-
stabilności prądów okołorówniko-
wych. Między 1977 a 1981 r. długość 
Fal Legeckisa wahała się między 400 
a 1450 km (średnio około 1000 km), zaś 
okres zmieniał się od 13 do 35 dni (śred-
nio 25 dni) [Legeckis i in. 1983]. 

Po wnikliwych analizach poznano 
dokładny mechanizm działania fal Le-
geckisa. Zaobserwowano, że fale te mo-
mentami są wyjątkowo silne, a kiedy 
indziej w ogóle zanikają. Okresy braku 
występowania TIW zazwyczaj związane 
były z występowaniem zjawiska El Niño 
oraz w okresach wiosennych na półkuli 
północnej. Przebieg i skutki pojawiające-
go się nieregularnie zjawiska El Niño 
jako pierwszy dokładnie opisał Philander 
[1985b]. Podczas epizodu El Niño pasaty 
zanikają lub zmniejsza się ich prędkość, 
a powierzchniowy przepływ na równiku 
przebiega w kierunku zachodnim. Pod-
czas tego wydarzenia okołorównikowe 
wody w centralnej i wschodniej części 
Pacyfiku są znacznie cieplejsze niż 
w warunkach normalnych. Fluktuacje 
temperatury powierzchniowej oceanu (jej 
wzrost podczas El Niño) powodują 
zmniejszenie lub całkowity zanik różnic 
termicznych wód Prądu Południowo-
równikowego i Równikowego Prądu 
Wstecznego. W związku z tym wykrycie 
fal Legeckisa stało się niemożliwe pod-
czas zdarzeń El Niño [Philander 1985a]. 
Jak się później okazało, z tego powodu, 
w 1976 r., po odkryciu fal przez Legecki-
sa, na zdjęciach satelitarnych nie odno-
towano ich obecności. Przeciwnym do 
zjawiska El Niño jest La Niña, które 
sprawia, że omawiane fale stają się wy-
raźniej widoczne na mapach temperatury 

powierzchniowej oceanu. Podczas  
La Niña ciepła woda gromadzi się 
w zachodniej części Pacyfiku, dlatego 
równikowe masy wody wschodniego 
i środkowego okołorównikowego Pacy-
fiku są znacznie chłodniejsze niż zazwy-
czaj. Tym samym występuje większy 
kontrast między Równikowym Prądem 
Wstecznym, który niesie cieplejsze niż 
zazwyczaj masy wody w kierunku 
wschodnim, a chłodnymi wodami Prądu 
Południoworównikowego. 

Sezonowe i ponadsezonowe zmiany 
w przepływie prądów okołorównikowych 
odpowiedzialnych za istnienie fal Legec-
kisa mają niebywałe znaczenie dla sta-
bilności pewnych cech tych fal. Zazębia-
nie się wód ciepłych i chłodnych na pół-
noc od równika wyznaczane jest przez 
ruch posiadający dwie składowe: północ-
ną i południową. 

Dynamika oceanu związana z wystę-
powaniem fal Legeckisa przybiera postać 
antycyklonalnej wirowej cyrkulacji [Le-
geckis i in. 1983, Hansen Paul 1984]. 
Głównym źródłem energii tego procesu 
jest energia kinetyczna okołorówniko-
wych prądów morskich. Fale te wykorzy-
stują energię potencjalną transportu wód, 
dlatego mają wpływ na okołorównikowy 
transfer ciepła na powierzchni oceanu. 
Ryc. 2 przedstawia poglądowy schemat 
ruchu fal Legeckisa wraz z oznaczeniem 
maksymalnych lokalnych amplitud fal 
(A–D), czyli miejsc, gdzie chłodna połu-
dniowa woda wciągana zostaje przez 
ruch wirowy na północ i miesza się 
z ciepłą wodą. 
 
Dane 
 

Dane użyte na potrzeby badań pre-
zentowanych w tej pracy zostały opra-
cowane przez DUACS (Data Unification 
Altimeter Combination System), który 
jest częścią ziemnego multimisyjnego 
segmentu SSALTO (Segment Sol multi-
missions d'ALTimétrie, d'Orbitographie 
et de localisation précise) kierowanego 
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przez CNES (Centre National d’Etudes 
Spatiales). Przetwarza on dane ze 
wszystkich altimetrycznych misji i do-
starcza spójny i jednolity katalog produk-
tów. Jednym z nim są dane SLA (Sea 
Level Anomaly) dostarczone dzięki 
uprzejmości AVISO (Archiving, Valida-
tion and Interpretation of Satellite Ocea-
nographic). 

Dane SLA to szeregi czasowe map 
wyznaczone przez integrację obserwacji 
prowadzonych przez wiele satelitów 
altimetrycznych. Poddane zostały licz-
nym korektom poprawiającym wiary-
godność uzyskanych informacji, biorą-
cym pod uwagę, między innymi, takie 
efekty jak pływy, wpływ jonosfery 
i troposfery oraz perturbacje orbit. 

Dane podawane są w formie pól siat-
ki gridowej, zawierających informację 
o wysokości poziomu oceanu (Sea Surfa-
ce Height – SSH) odniesionej do średniej 
siedmioletniej. Pokazują zatem dynamikę 
zmian poziomu oceanu. Ze względu na 
opóźnienie czasowe AVISO udostępnia 
trzy rodzaje danych. Są to szeregi 
czasowe RT (Real Time), NRT (Near-
Real Time) oraz DT (Delayed Time). Do 
analiz użyto danych DT SLA o rozmiarze 
siatki gridowej 1°×1° z tygodniowym 

interwałem próbkowania z okresu od 
14.10.1993 do 18.04.2012. Analizowany 
zasięg przestrzenny, oznaczony w dalszej 
części artykułu jako zbiór A, odpowiada 
zakresom: 82°S–82°N (szerokość od 1 do 
181) i 0°–180°E oraz 0°–180°W (długość 
od 1 do 360). 
 
Metody 
 

Wejściowy szereg czasowy danych 
SLA X(t) = [Xφ,Λ(t)]φ,Λ∊A, zależny od 
długości geograficznej Λ i szerokości 
geograficznej φ, zawiera pewne składo-
we regularne, które wpływają na cyklicz-
ność zmian poziomu oceanu w okresach 
od kilkudziesięciu dni do kilku lat. Aby 
móc ustalić, które oscylacje odpowiadają 
za regularne zmiany harmoniczne, prze-
prowadzono analizę szeregów czasowych 
SLA metodą środkowoprzepustowego 
filtru transformaty Fouriera (Fourier 
Transform Band Pass Filter – FTBPF). 
Jego równanie zapisywane jest następu-
jąco [Koopmans 1974, Kosek, Popiński 
1999]: 
 
    (   )  

       [   [    ( )] (   )]   [1] 

 

 
Ryc. 2. Schemat ruchu fal Legeckisa we wschodniej części Pacyfiku. Kolejne litery (A–D) wskazują na 

ekstrema fal, pomiędzy którymi występuje strefa wirowej cyrkulacji [za: Legeckis i in. 1983]. 

Fig. 2. Sketch of dynamics of Legeckis waves in the Eastern Pacific. Consecutive letters (A–D) indicate wave 
peaks, between which there are anticyclonic, eddy-like circulation patterns [after Legeckis et al. 1983]. 
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gdzie φ jest szerokością geograficzną, 
Λ jest długością geograficzną,     (   ) 
jest oscylacją szerokopasmową o central-
nej częstotliwości ω,     ( ) oznacza 
szereg czasowy zależny od szerokości 
i długości geograficznej,   (   )  jest 
funkcją przenoszenia filtru środkowo-
przepustowego, a FFT jest operatorem 
szybkiej transformaty Fouriera Singleto-
na [Singleton 1969]. 

Wejściowy szereg czasowy, będący 
funkcją szerokości i długości geograficz-
nej zmieniających się co 1°, został prze-
niesiony do dziedziny częstotliwości za 
pomocą transformaty Fouriera [Kosek, 
Popiński 1999]. Obraz tego szeregu po-
mnożono przez funkcję przenoszenia 
filtru środkowoprzepustowego zależnego 
od centralnej częstotliwości μ oraz argu-
mentu częstotliwości ω. Zmiany topogra-
fii oceanu mogą być złożeniem wielu 
oscylacji, z których każda może odzna-
czać się zmiennymi amplitudami. Z uwa-
gi na ten fakt, w kolejnym kroku obli-
czono odwrotną transformatę Fouriera 
w celu otrzymania szerokopasmowej 
oscylacji μ o zmiennych w czasie ampli-
tudach i średniej częstotliwości ω. Ze 
względu na możliwość skrócenia czasu 
obliczeń zastosowano szybką transforma-
tę Fouriera-Singletona (FTT) [Singleton 
1969]. W stosunku do klasycznej szyb-
kiej transformaty Fouriera poprawia ona 
dopasowanie liczby danych potrzebnych 
do przeprowadzenia algorytmu transfor-
maty do rzeczywistej liczby danych sze-
regu czasowego, ponieważ liczba ta nie 
musi być równa całkowitej potędze licz-
by 2, a jest iloczynem całkowitych potęg 
liczb 2, 3, i 5. 

Jako funkcję przenoszenia filtru środ-
kowoprzepustowego transformaty Fou-
riera zastosowano paraboliczną funkcję 
przenoszenia wyrażoną w dziedzinie 
częstotliwości wzorem: 
 

 (   )  {  (
   

 
)
 

 

  
       |   |   
      |   |   

 [2] 

gdzie        ,    oznacza interwał 
próbowania danych, a T jest średnim 
okresem oscylacji szerokopasmowej. 
Ważnym parametrem tej funkcji jest λ, 
który określa połowę szerokości pasma 
przenoszenia i odpowiada za szersze lub 
węższe wycięcie pasma w obrębie wy-
branej częstotliwości centralnej ω. Para-
metr λ został przyjęty na poziomie 0,01. 
Pozwoliło to na rozdzielenie między sobą 
oscylacji szerokopasmowych znajdują-
cych się w zmianach poziomu oceanu, 
o okresach będących całkowitymi wielo-
krotnościami częstotliwości rocznej, 
a więc: 365 dni, 182 dni, 120 dni, 90 dni, 
62 dni oraz 30 dni. 

Z uwagi na charakter fal Legeckisa, 
których średni okres wynosi 25 dni, obli-
czono amplitudy oscylacji 30-dniowej 
dla całego zbioru danych, czyli od 
14.10.1993 do 18.04.2012. 
 
Fale Legeckisa a zmiany poziomu 
oceanu 
 

Amplitudy oscylacji 30-dniowej wy-
znaczone przy użyciu środkowoprzepu-
stowego filtra transformaty Fouriera 
zostały przedstawione w formie map, 
które posłużyły do wygenerowania ani-
macji zmian poziomu oceanu dla otrzy-
manych amplitud. Na mapach wyraźnie 
zaznaczył się wpływ fal Legeckisa na 
cykliczną zmianę poziomu oceanu. Efekt 
ten miejscami był istotny (8 cm), jednak 
w sensie średnim nie przekraczał 1 cm. 
Obszary wyraźnych anomalii zmian 
poziomu oceanu tworzą charakterystycz-
ny, równomierny rozkład przestrzenny, 
przypominający wiry, jakie występują 
pomiędzy kolejnymi pikami fal Legec-
kisa. 

Zmiany intensywności fal Legeckisa 
są związane ze zwiększaniem lub zmniej-
szaniem anomalii zmian poziomu oceanu 
odpowiadającym występowaniu zjawisk 
El Niño oraz La Niña. Informację na 
temat wystąpienia tych zjawisk przyjęto 
zgodnie z danymi prezentowanymi przez 
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NOAA (tab. 1). Podczas pierwszego 
z nich fale całkowicie zanikają, zaś pod-
czas trwania La Niña zwiększają swoje 
amplitudy. Nawet słabe zdarzenia El 
Niño lub La Niña mają swoje odzwier-
ciedlenie w obecności lub braku fal Le-
geckisa. Rycina 3 przedstawia mapy 
amplitud oscylacji 30-dniowej dla zmian 
poziomu oceanu w wybranych charakte-
rystycznych momentach. Kolorem bia-
łym zostały zaznaczone lądy, zaś warto-
ści ekstremalne, wykraczające poza przy-
jętą skalę, oznaczone są kolorem czar-
nym. Skala wartości została sztucznie 

skrócona, aby uwidocznić anomalie 
zmian poziomu oceanu, które w większo-
ści, dla oscylacji 30-dniowej, nie prze-
kraczają 3 cm. Pierwsza mapa (a) prezen-
tuje sytuację w czasie warunków nor-
malnych w dniu 06.04.1994, kiedy nie 
występowało zjawisko El Niño lub La 
Niña. W tym przypadku amplitudy oscy-
lacji 30-dniowej w szeregu czasowym 
map SLA utrzymywały się na poziomie 
1–2 cm. Na półkuli północnej trwała 
wiosna, a widoczny był przestrzenny 
układ fal Legeckisa, przypominający 
okrągłe plamy rozłożone równomiernie

 
 

Tab. 1 Dodatnie i ujemne anomalie temperatury powierzchniowej oceanu w latach 1997–2012 w podziale na 
miesiące. Ciepłe i zimne epizody, zaznaczone pogrubionym pismem, oparte są na progu wynoszącym ± 0,5°C 

dla indeksu ONI (Oceanic Niño Index) odniesionego do średniej 30-letniej. Ciepły lub zimny epizod 
zdefiniowany jest jako anomalia utrzymująca się kolejno przez pięć miesiący (na podstawie www.NOAA). 

Rok 
ONI dla miesięcy 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1993 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
1994 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2 
1995 1,0 0,8 0,6 0,3 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 
1996 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 
1997 -0,5 -0,4 -0,1 0,2 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,3 2,4 2,3 
1998 2,2 1,8 1,4 0,9 0,4 -0,2 -0,7 -1,0 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 
1999 -1,5 -1,3 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 
2000 -1,7 -1,5 -1,2 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 
2001 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 
2002 -0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 
2003 1,1 0,8 0,4 0,0 -0,2 -0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
2004 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 
2005 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,5 -0,8 
2006 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,0 
2007 0,7 0,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1 -1,2 -1,4 
2008 -1,5 -1,5 -1,2 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 
2009 -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 
2010 1,6 1,3 1,0 0,6 0,1 -0,4 -0,9 -1,2 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 
2011 -1,4 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,0 
2012 -0,9 -0,6 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 0,1 0,4 0,5 0,6 0,2 -0,3 
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wzdłuż strefy o szerokościach geogra-
ficznych 5–8°N, które nie były jednak 
bardzo wyraźne. Druga mapa (b) prezen-
tuje amplitudy 30-dniowej oscylacji 
zmian poziomu oceanu w dniu  
11.11.1998 w warunkach występowania 
silnego La Niña, jakie miało miejsce w 
latach 1998–2000. W tym czasie po-
wierzchniowa temperatura oceanu była 
niższa od średniej wieloletniej nawet 
o 1,7°C (tab. 1). W tym przypadku sy-
gnał fal Legeckisa jest bardzo wyraźny; 
można określić odległość pomiędzy 
występującymi maksymami amplitud 
oraz ich przestrzenny rozkład. Ruch 
wirowy w przebiegu fal Legeckisa za-
znacza się ekstremalnymi wartościami 
zmian poziomu oceanu, wykraczającymi 
poza przyjętą skalę szarości na ryc. 3. 
Ostatnia z map (c) przedstawia amplitudy 
oscylacji 30-dniowej w dniu 31.12.1997, 
czyli podczas maksimum El Niño, które 
wystąpiło w latach 1997–1998 i było 
jednym z najsilniejszych w XX w. 
W tym przypadku nie można mówić 
o jakichkolwiek sygnałach pozwalają-
cych zauważyć obecność fal Legeckisa 
w środkowej i wschodniej części Pacy-
fiku. 
 
Podsumowanie 
 

Okołorównikowa cyrkulacja atmosfe-
ryczna i oceaniczna warunkuje powsta-
wanie fal Legeckisa. Płynące równolegle 
lecz w przeciwnych kierunkach prądy 
powierzchniowe wprowadzają w ruch 
fale o długości 1000 km i średnim okre-
sie 30 dni. Równikowy Prąd Wsteczny 
(około 5°C), przemieszczający wody na 
wschód, przynosi ze sobą ciepłe wody 
zachodniej części Pacyfiku. Płynący na 
południu Prąd Południoworównikowy 
przemieszcza relatywnie chłodniejsze 
wody wschodniego basenu Pacyfiku na 
zachód. Różnica temperatur powierzch-
niowej warstwy oceanu wymusza proces 
mieszania się wód na północ od równika 

(między 1°N a 3°N) ze względu na wy-
stępowanie Międzyzwrotnikowej Strefy 
Konwergencji i silnych naprężeń wiatru 
na powierzchnię oceanu. W efekcie po-
wstają fale, posiadające składową po-
łudnikową zakrzywioną w kierunku 
wschodnim oraz równoleżnikową o kie-
runku zachodnim. Tym samym fale, 
płynąc na zachód, zmieniają swój kieru-
nek i przemieszczają się nieznacznie na 
północ, a następnie skręcają na wschód. 
W ten sposób przybierają kształt wirów 
między kolejnymi szczytami fali, czyli 
miejscami, gdzie chłodna woda zostaje 
wciągnięta w wyższe szerokości geogra-
ficzne i zaczyna mieszać się z wodą 
ciepłą. 

Fale Legeckisa najłatwiej zaobser-
wować na mapach temperatury po-
wierzchniowej oceanu, a ich analiza 
pozwala zauważyć, że występują one, 
gdy na półkuli północnej panuje lato 
i jesień. Ich maksimum zaś przypada na 
późne lato. Fale mogą przybrać na sile 
podczas występowania zjawiska La Niña 
i zanikają w trakcie El Niño. Związane 
jest to bezpośrednio z sytuacją termiczną 
wód okołorównikowych. 

Sygnał fal Legeckisa jest również wi-
doczny w zmianach poziomu oceanu. 
Wygenerowane przy zastosowaniu meto-
dy FTBPF mapy amplitud 30-dniowej 
oscylacji zmian poziomu oceanu po-
twierdzają, iż obecność fal odzwierciedla 
się także w altimetrycznych anomaliach 
poziomu oceanu. Zmiany te dotyczą 
obszarów wirowych, które na mapach 
obserwowane są jako regularny wzór 
okrągłych plam wzdłuż strefy o szeroko-
ściach geograficznych 5–8°N. W nor-
malnych warunkach obecność fal Legec-
kisa jest widoczna przez cały rok. Po-
dobnie jak w przypadku temperatury 
powierzchniowej oceanu, ich intensyw-
ność wzrasta wraz z występowaniem 
zjawiska La Niña oraz maleje do zera 
podczas El Niño. 
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Ryc. 3. Mapy prezentujące amplitudę oscylacji 30-dniowej zmian poziomu oceanu: A – w warunkach 

normalnych 06.04.1994 (MJD 49448), B – podczas La Niña 11.11.1998 (MJD 49448), C – podczas El Niño 
31.12.1997 (MJD 49448). Kolorem czarnym oznaczono wartości wykraczające poza przyjętą skalę szarości. 

Fig. 3. Maps showing the FTBPF amplitude of 30-days oscillation of sea level anomaly: A – during normal 
conditions 06.04.1994 (MJD 49448), B – La Niña event 11.11.1998 (MJD 49448), C – and El Niño episode 

31.12.1997 (MJD 49448). Black colour denotes values being outside the assumed greyscale. 



Fale Legeckisa i amplitudy oscylacji poziomu oceanu 

155 

Podziękowania 
 

Badania zostały przeprowadzone 
w ramach projektu badawczego w pro-
gramie Homing Plus Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej (umowa nr Homing 

Plus_2011-3/8) finansowanego przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego oraz Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka. Dane altimetryczne 
zostały uzyskane dzięki uprzejmości 
AVISO. 
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Summary 
 
On Tropical Instability Waves and their spatial pattern inferred from harmonic 
oscillations of altimetric sea level anomalies 
 

The paper presents the most important characteristics of oceanic Legeckis waves, 
with a particular emphasis placed on their observation on sea surface temperature maps, 
their controlling processes and relationships between their occurrence and various phases 
of ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Although for several decades sea surface tem-
perature has been used as a key environmental variable that enables detection of Legeck-
is waves, their signal is also present in variable sea surface topography. The objective of 
this paper is to produce maps of amplitudes of 30-day oscillation in sea level anomaly 
data and the subsequent analysis of Legeckis wave signal detectable on those maps. 
Spatial data from AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceano-
graphic data), being a combination of map time series obtained by numerous altimetric 
satellites, have been processed. Amplitudes of 30-day oscillation have been calculated 
using the Fourier Transform Band Pass Filter (FTBPF). It has been found that, in the 
areas of occurrence of eddies related to Legeckis wave dynamics, the amplitudes reach 
3 cm. However, for the selected phases of ENSO maxima are observed during normal 
conditions or La Niña episodes. In contrast, over El Niño events the amplitudes of 30- 
-day oscillation in sea level anomalies are very small, and thus Legeckis wave signal 
cannot be unequivocally detected in sea level fluctuations. 
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Streszczenie 

 
Kształtowanie rzeźby brzegów rzecznych jest uwarunkowane głównie trzema czyn-

nikami: działalnością wód płynących i opadowych, ruchami grawitacyjnymi oraz proce-
sami subaeralnymi. Wśród tych ostatnich jednymi z najbardziej niedocenianych są pro-
cesy mrozowe. Zjawisko multigelacji wpływa na stabilność brzegów rzecznych nie tylko 
w północnych częściach Skandynawii, Alaski i Rosji, lecz także w umiarkowanych sze-
rokościach geograficznych. Podatność brzegów na mrozowe przekształcenia rzeźby jest 
jednak bardzo selektywna. W obrębie tych samych warstw, w odległości do 1 metra od 
powierzchni brzegu, natężenie erozji mrozowej może się bardzo różnić. Ukazanie tych 
różnic, a przede wszystkim potwierdzenie, że są one wynikiem działania mrozu, jest 
głównym celem niniejszego artykułu. Do jego zrealizowania wykonano badania na czte-
rech poligonach zlokalizowanych na przedpolu Tatr i Beskidu Niskiego, różniących się 
między sobą spoistością materiału budującego brzegi. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Cofanie się brzegów rzecznych jest 
następstwem aktywności kilku procesów 
wzajemnie ze sobą współdziałających 
określanych łącznie jako erozja brzegów 
rzecznych (streambank erosion) [Lawler 
i in. 1997]. Wśród procesów naturalnych 
wyróżnia się: działalność wód płynących 
i opadowych, ruchy masowe oraz proce-
sy subaeralne [Hooke 1979, Thorne 
1982, Lawler 1992, 1995, Lawler i in. 
1997, 1999, Couper, Maddock 2001, 
Wynn, Mostaghimi 2006]. Aktywność 

subaeralna to – zdaniem szerokiej grupy 
badaczy –proces raczej przygotowujący 
do realnej erozji rzecznej, wskutek roz-
luźnienia materiału frontalnych części 
nadrzecznych ścian i stoków, niż sam 
proces erozyjny [np. Wolman 1959, 
Thorne 1990, Ellis 1993, Green i in. 
1999, Couper 2003]. Procesy subaeralne 
są następstwem lokalnego klimatu i zali-
cza się do nich, między innymi, osusza-
nie, uwilgotnianie, zamarzanie i odma-
rzanie [Wynn i in. 2008]. Couper i Mad-
dock [2001], w oparciu o badania erozji 
brzegowej na rzece Arrow w Anglii, 
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uznali, iż procesy subaeralne mogą być 
bardziej efektywne w rozwoju brzegów 
niż do tej pory sądzono, a Teisseyre 
[1984] oraz Lawler i in. [1997] sugerują, 
iż mogą być one dominującym procesem 
w rozwoju brzegów rzecznych.  

 
Przegląd dotychczasowych badań 
naturalnego niszczenia brzegów 

 
Nadrzędną rolę w cofaniu brzegów 

rzecznych odgrywa uziarnienie gruntu, 
które bezpośrednio wpływa na erozję 
fluwialną i ruchy masowe [Wolman 
1959, Schumm 1960a, b, Walker i in. 
1987]. Thorne i Tovey [1981] oraz 
Osman i Thorne [1987] stwierdzili, iż 
wraz ze wzrostem zawartości frakcji 
pylasto-ilastej rośnie odporność brzegu 
na działanie powyższych procesów. Nie 
dotyczy to erozji subaeralnej, która uza-
leżniona jest od wilgotności gruntu 
[Thorne, Osman 1988, Dietrich, Gallinat-
ti 1991, Thorne 1992] oraz stanu fizycz-
nego tej wilgoci [Thorne 1990]. Zwięk-
szenie współczynnika wilgotności pro-
wadzi do zmniejszenia wielkości sił 
wewnątrzcząsteczkowych gruntu [Craig 
1992], ograniczając odporność po-
wierzchni brzegu na erozję rzeczną. 
Wysoki poziom wysuszenia również 
obniża odporność materiału brzegowego. 
W wyniku objętościowego kurczenia się 
materiału dochodzi do powstania ciągu 
szczelin kontrakcyjnych [Thorne, Lewin 
1979, Thorne, Osman 1988, Dietrich, 
Gallinatti 1991]. Wzrost objętościowy 
wody w trakcie procesu zamarzania pro-
wadzi do ograniczenia spójności gruntu 
[Dietrich, Gallinatti 1991] i migracji 
niezamarzniętej wody w kierunku frontu 
zamarzania, powodując zakłócenia  
i rozwój lodu włóknistego [Meentemey-
er, Zippin 1981, Lawler 1986, Krantz, 
Adams 1996, Matsuoka 1996, Prosser 
i in. 2000]. Procesy te są tym bardziej 
efektywne, im grunt jest lepiej wysorto-
wany, zwłaszcza we frakcji piaszczystej 
[Edwards 1991, Boelhouwers 1998]. 

Zależność między udziałem poszczegól-
nych frakcji w gruncie a poziomem po-
datności na ruch gruntu została przed-
stawiona między innymi przez Casagran-
de’a [1931], Beskowa [1935], Schenka 
[1955], Wiłuna [1958], Rolli [1961] 
Kaplara [1974], Orlova [1978], Glinic-
kiego [1983] i Matsuoka [1996]. Ten 
ostatni sugeruje, iż zawartość frakcji 
pyłowo-ilastej przekraczająca 20% jest 
graniczną wartością podatności na ruchy 
gruntu. Jednak badania Ternana i in. 
[1996] dowodzą, iż to nie zawartość 
określonych ziaren gruntu jest wyznacz-
nikiem różnej efektywności procesów 
subaeralnych w gruncie. W oparciu 
o doświadczenia laboratoryjne Le Bisso-
nais [1996] zauważa, że dominującą rolę 
odgrywa stabilność agregatów gruntu. 
Wyróżnia cztery główne przyczyny, 
które prowadzą do ich rozpadu: slaking – 
proces polegający na rozpadaniu i kru-
szeniu materiału ziemnego pod wpływem 
wilgoci; pęcznienie; działalność kropel 
deszczu oraz fizyko-chemiczną dyspersję 
powodowaną ciśnieniem osmotycznym. 
Ze względu na brak jednoznacznie spre-
cyzowanych zasad pomiaru stabilności 
agregatów gruntu poglądy Le Bissonais 
nie zyskały wielu zwolenników. Ternan 
i in. [1996] oraz Cerda [1998] podkreśla-
ją, że na efektywność erozji subaeralnej 
wpływ ma o wiele liczniejsza i bardziej 
złożona grupa czynników. Odrzucają tym 
samym stabilność agregatów jako nad-
rzędny czynnik warunkujący rozwój 
pionowych ścian brzegów rzecznych. 
Badania Le Bissonais [1996] pokazują 
jednak, iż cykle zamarzania i odmarzania 
oraz uwilgotnienia i suszenia (jako dwa 
oddzielne cykle) przyczyniają się do 
powstania agregatów w glebach. Stwier-
dzono również, iż wielkość fragmentów 
gruntu wzrasta wraz z zawartością frakcji 
pylasto-ilastej. Coffman [2009] podkre-
śla, że na erozję powierzchni brzegu 
wpływ mają: wysokość brzegu, struktura 
i tekstura oraz właściwości fizyczne 
i chemiczne materiału, z którego jest on 
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zbudowany. Do czynników tych Grissin-
ger [1982] oraz Knapen i in. [2007] do-
dają także warunki otoczenia, wilgotność 
gleby, ciśnienie wody w przestrzeniach 
porowych, porowatość i gęstość gruntu, 
wytrzymałość na ścinanie, granice Atter-
berga 1 , zawartość materii organicznej, 
właściwości chemiczne ziaren i porów 
wody oraz odczyn pH. Dla procesów 
subaeralnych dodatkowo znaczenie mają: 
temperatura gleby, szata roślinna, wyso-
kość brzegu i kąt jego nachylenia, pręd-
kość przepływu wody, promień krzywi-
zny cieku oraz obciążenia osadu [Thorne 
1982, Grissinger 1982, Allen i in. 1999, 
Wynn 2004, Knapen i in. 2007]. Na 
stabilność brzegów istotny wpływ mają 
również naturalne wypływy wód grunto-
wych i podziemnych [Hagerty 1992, 
Chu-Agor i in. 2008, Mazurek 2008]. 
Istotną rolę odgrywa także grubość po-
krywy śnieżnej i długość jej zalegania 
[Arctic and subarctic... 1987]. 

Brzegi są również modelowane na 
skutek przekształceń będących wynikiem 
zlodzenia rzeki, między innymi w czasie 
zjawisk zatorowych [np. Karabon 1980, 
Gierszewski 1988, 1991, Pawłowski 
2008] lub pokrycia terasy zalewowej 
warstwą lodu, jej przeciążeniem i obła-
maniem fragmentu brzegu [Rachocki 
1974]. 

Grunty niespoiste są erodowane 
w odmienny sposób niż spoiste. Ponadto, 
właściwości fizyczne i chemiczne 
w poszczególnych typach gruntu wpły-
wają na wielkość erozji [Grissinger 1982, 

                                                           
1  Granice Atterberga, wprowadzone na 

początku XX wieku i zmodyfikowane przez 
Casagrande’a, to wilgotności graniczne dla 
różnych stanów konsystencji (zwane też 
granicami konsystencji). Wyróżnia się trzy 
główne granice: skurczalności (między sta-
nami: zwartym i półzwartym), plastyczności 
(między stanami: twardoplastycznym i pół-
zwartym) oraz płynności (między stanami: 
płynnym i miękkoplastycznym) [Glinic-
ki 1990]. 

Coffman 2009]. W wielu przypadkach 
materiał niespoisty ulegał erozji w wyni-
ku odpreparowania pojedynczych cząstek 
gruntu, natomiast materiał spoisty wyka-
zuje raczej erozję łączną (zbiorczą). 
Raudkivi [1990, za Coffmanem 2009], 
wykazuje, że erozyjność gleby, w której 
składzie udział gliny jest mniejszy niż 
10%, jest całkowicie uzależniona od jej 
uziarnienia.  

Erozja brzegów rzecznych, będąca 
wynikiem aktywności procesów mrozo-
wych, może zachodzić w różny sposób. 
Jest ona podyktowana najczęściej rozro-
stem lodu włóknistego lub tworzeniem 
się niewielkich soczewek lodowych 
ułożonych równolegle (lub w kierunku 
zbliżonym do równoległego) w stosunku 
do ściany skalnej. Zmiana objętości wo-
dy w trakcie multigelacji powoduje roz-
luźnienie wiązań pomiędzy cząsteczkami 
gruntu, prowadząc do odseparowania się 
jego fragmentów. Ważną rolą odgrywają 
także wycieki i wysięki w obrębie ścian 
brzegowych. Uplastyczniają one warstwę 
śniegu zalegającą na ścianach, umożli-
wiając rozwój zsuwu powierzchniowego, 
zarówno warstwy śniegu jak i fragmen-
tów podłoża związanego lodem.  
 
Metody badań erozji brzegowej 
 

Badania erozji brzegowej mogą być 
prowadzone za pomocą jednej z trzech 
metod: kołków erozyjnych [Wolman 
1959, Haigh 1977, Hooke 1979, 1980, 
Thorne, Tovey 1981, Lawler 1993, Say-
nor i in. 1994, Casagli i in. 1999, Couper, 
Maddock 2001, Couper i in. 2002, Zai-
mes i in. 2005, Capello 2008, Hupp i in. 
2009], fotogrametrii szeregów czaso-
wych [Wallick i in. 2006, Larsen i in. 
2006] oraz wielokrotnych przekrojów 
geodezyjnych [Larsen i in. 2006]. Wyko-
rzystanie dwóch ostatnich metod jest 
utrudnione ze względu na brak odpo-
wiedniej rozdzielczości i czasowego 
rozłożenia uzyskiwanych danych  
[Coffman 2009]. W latach 90. XX w. 
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metoda kołków erozyjnych została zmo-
dyfikowana do metody foto-elektro-
nicznych kołków erozyjnych (PEEP), 
dzięki której możliwy był monitoring nie 
tylko erozji lecz także wielkości depozy-
cji materiału wyerodowanego [Lawler 
1991, Lawler i in. 1999, Prosser i in. 
2000, Couper, Maddock 2001, Couper 
i in. 2002, Mitchell i in. 2003, Saynor, 
Erskine 2006, Keesstra i in. 2009, 
McDermott, Sherman 2009, Hancock 
i in. 2010]. Jest ona nastawiona na efek-
tywniejsze badanie erozji fluwialnej, 
gdyż pomiar prowadzony jest w sposób 
ciągły 2 . Do badania erozji brzegów 
rzecznych, będącej wynikiem procesów 
subaeralnych, w tym między innymi 
działania zamrozu, nadal powszechnie 
wykorzystywana jest pierwotna metoda 
kołków erozyjnych.  

W badaniach przedstawionych w ni-
niejszym artykule wykorzystano stalowe 
pręty o długości 1 metra. W celu łatwiej-
szej identyfikacji przekształceń po-
wierzchni brzegu pręty oklejono cztere-
ma barwnymi taśmami – w kolejności: 
zieloną, niebieską, czerwoną i białą. Tak 
przygotowane kołki badawcze wbijano 
w brzeg do granicy między taśmą niebie-
ską i czerwoną, na głębokość 80 cm. 
Odsłonięcie taśmy zielonej świadczyło 
o erozji brzegu, zasłonięcie taśmy białej 
– o pęcznieniu materiału budującego 
brzeg.  

 
Obszar badań 

 
Dla potwierdzenia znaczenia proce-

sów mrozowych w rozwoju brzegów 
rzecznych wybrano cztery miejsca ba-
dawcze karpackiej części dorzecza Ropy 
i Dunajca (ryc. 1). Badania prowadzono 
in situ za pomocą kołków erozyjnych, 
w ciągu jednego okresu jesienno-wio-
sennego na przełomie 2011 i 2012 roku. 

                                                           
2  Pierwotna metoda kołków erozyjnych 

nastawiona jest na pomiar w konkretnych 
momentach obserwacji. 

Ilość obserwacji terenowych warunkowa-
ły okresy multigelacji na danym obszarze 
(ryc. 2). W dorzeczu górnego Dunajca 
prowadzono obserwacje pięciokrotnie 
(początek stycznia, połowa lutego, po-
czątek marca, przełom marca/kwietnia, 
połowa kwietnia), w dorzeczu Ropy 
(Szymbark) – czterokrotnie (początek 
stycznia, połowa lutego, początek marca, 
przełom marca/kwietnia). 

W celu wykluczenia udziału erozji 
rzecznej w destrukcji badanych brzegów 
prowadzono rejestrację wodostanów 
Ropy i Czarnego Dunajca na trzech sta-
cjach IMGW: Koniówka oraz Ropa 
i Klęczany. Poziomy wód na obu rzekach 
wahały się w przedziale stanów niskich 
i średnich. Nie notowano gwałtownych 
wezbrań.  

Podstawowym kryterium wyboru po-
ligonów badawczych była różnorodność 
stopnia spoistości i uziarnienia materiału 
budującego brzegi. Wyraźne różnice 
wymienionych cech pozwoliły zbadać, 
jaki mają one wpływ na funkcjonowanie 
procesów mrozowych w obrębie brze-
gów.  

Dotychczasowe badania erozji brze-
gów rzecznych prowadzono prawie wy-
łącznie na bardzo drobnoziarnistych 
osadach homogenicznych. Głównym 
tego powodem są ograniczone możliwo-
ści montażu kołków badawczych w in-
nym materiale. W obecnej literaturze 
brak jest wyników badań erozji mrozo-
wej na brzegach heterogenicznych, zbu-
dowanych z grubszych okruchów żwiro-
wych oraz na wychodniach skalnych.  

Nad potokiem Cichy (dopływ Dunaj-
ca) zlokalizowane były dwa poligony 
badawcze. Pierwszy na Pogórzu Guba-
łowskim, w piaskowcowo-łupkowym 
(flisz podhalański) brzegu rzeki; drugi 
w Kotlinie Orawskiej, w mocno scemen-
towanych utworach żwirowych (neogen 
stożka domańskiego). Trzeci poligon 
wyznaczono na lewym brzegu Czarnego 
Dunajca (rejon Koniówki, Kotlina Oraw- 
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Ryc. 1. Miejsca badawcze w dorzeczu Ropy i Dunajca. 

Fig. 1. Research sites in the Ropa and the Dunajec rivers basins. 
 
 
ska) zbudowanym ze słabo scementowa-
nych glin i żwirów (terasa z okresu ostat-
niego zlodowacenia). Czwarty poligon 
znajdował się w rejonie Szymbarku (Be-
skid Niski) na gliniasto-żwirowym le-
wym brzegu rzeki Ropy (terasa holoceń-
ska).  

Poligon A. Prawy brzeg potoku Ci-
chy tworzą wychodnie warstw chocho-
łowskich zalegające w tym miejscu mo-
noklinalnie, o upadzie 30° ku S. W bada-
nej części odsłonięcia (3 m wys. x 3,5 m 
szer. ściany skalnej) dominują po-
wierzchniowo cienkie warstwy łupków 

ilastych i mułowcowych przedzielonych 
pojedynczymi warstwami piaskowców 
cienkoławicowych (3–5 cm) i gruboławi-
cowych (30 cm) (ryc. 1A). Piaskowce są 
drobnoziarniste, o spoiwie żelazisto-
ilastym, gęsto spękane poprzecznie 
i ukośnie, tym gęściej im mniejsza jest 
miąższość warstw. Zdecydowanie gęściej 
spękane są cienkie warstwy łupków. 
Obecność gęstej sieci spękań stwarza 
dogodne warunki do krążenia wody 
w ich obrębie, predysponując je do 
zwiększonej intensywności procesów 
mrozowych. Brzeg jest w tym miejscu 
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stromy (prawie pionowy), w części nad 
odsłonięciem zadrzewiony i bezpośred-
nio przylega do rzeki. Na tym poligonie 
zamontowano dwa kołki pomiarowe na 
wysokości 3 m nad poziomem rzeki. 

Poligon B. Kołki pomiarowe (sześć 
prętów) wbito na wysokości 1,5 m 
w prawie pionową skarpę lewego brzegu 
potoku Cichy (Stare Bystre). Skarpa 
w tym miejscu jest zbudowana z mocno 
scementowanych żwirów i piasków (ryc. 
1B). Jest to rozległa wychodnia (15 m 
wys., 40 m szer.) neogeńskiej serii stożka 
Domańskiego Wierchu [Plewa 1969]. 
Seria grubych żwirów (średnio 5–10 cm 
średnicy) jest tam łagodnie pochylona ku 
W, przecięta zespołem równoległych 
otwartych spękań o biegu zbliżonym do 
koryta rzeki. Silna cementacja osadów 
i rzadka sieć spękań czyni te osady słabo 
podatnymi na procesy mrozowe. Brzeg 
jest podcinany przez rzekę.  

Poligon C. Poligon zlokalizowano na 
lewym brzegu Czarnego Dunajca o wy-

sokości 12 m. Brzeg jest zbudowany 
z trzech warstw. Część górną buduje 
pylasta glina o miąższości 1 m, która jest 
nadkładem grubej warstwy żwirów 
(3 m). Zalegają one na wysokim cokole 
(8 m) zbudowanym z łupków ilastych 
wieku neogeńskiego. W całości tworzą 
one profil skalno-osadowej terasy Czar-
nego Dunajca. Warstwy gliny, podobnie 
jak żwiry, są słabo scementowane i od-
znaczają się gęstym systemem szczelin 
i spękań. Na granicy gliny i żwirów znaj-
dują się trzy wycieki wód gruntowych 
(ryc. 1C). W brzegu o długości 7 m za-
montowano siedem kołków pomiaro-
wych umiejscowionych w warstwie gli-
niastej (1 m poniżej powierzchni terasy). 
Podstawa brzegu jest w zasięgu średnich 
stanów wody Czarnego Dunajca. 

Poligon D. Poligon jest zlokalizowa-
ny na lewym brzegu Ropy, będącej sto-
kiem terasy nadzalewowej (z okresu 
zlodowacenia północnopolskiego).  
W podcięciach brzegu profil osadów jest

 

 
Ryc. 2. Przykład wydzielanych okresów multigelacyjnych w dorzeczu Ropy 

z przebiegu temperatury powietrza. 

Fig. 2. An example of identifying multigelation periods in the Ropa basin from the course of air temperature. 
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następujący. Część górną tworzy gruba 
(3 m) warstwa drobnopiaszczystej i pyla-
stej gliny. Pod nią zalega 2,5-metrowa 
warstwa żwirów, która jest nadkładem 
dwumetrowej warstwy rzecznych mułów. 
Żwiry są dość mocno scementowane, bez 
widocznych makroskopowo spękań 
i szczelin. Za to gliny są słabo zespolone, 
mają gęste spękania i kanaliki pochodze-
nia biogenicznego (ryc. 1D). W obrębie 
warstwy stropowej gliny, na długości 5 
metrów, zamontowano sześć kołków 
badawczych, ułożonych w dwa równole-
głe rzędy po trzy pręty 
 

Wyniki badań 
 
Na każdym z poligonów stwierdzono 

odmienny sposób i nierówne tempo co-
fania się brzegów (tab. 1). Poligon A 
w pierwszym okresie multigelacji odzna-
czał się erozją wyłącznie materiału łup-
kowego. Zwietrzelina łupków gromadziła 
się u podstawy ściany, nie była zróżni-
cowana wielkością okruchów – tylko 
nieliczne były o średnicy większej od 10 
cm. Także kubatura materiału osypisko-
wego była mała i wyniosła na początku 
stycznia około 0,1 m3 (ryc. 3A). Kołki 

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów dotyczących cofania się brzegów. 

Po
lig

on
 

Nr kołka \ Okres multigelacji  

Zmiany w odsłonięciu kołków 
pomiarowych [mm] 

Kubatura materiału 
osypiskowego 

1 2 3 4 5 6 7 m3 
m3/1m2 

powierzchni 
brzegu 

A 

1 I dekada stycznia -30 0 - - - - - 0,1 0,01 
2 II dekada lutego -382 -25 - - - - - 0,2 0,019 
3 I dekada marca -394 -69 - - - - - 0,7 0,067 
4 przełom marca / kwietnia -520 -92 - - - - - 0,8 0,076 
5 II dekada kwietnia -520 -100 - - - - - 0,8 0,076 

B 

1 I dekada stycznia 0 0 0 0 0 0 - 0,5 0,001 
2 II dekada lutego 0 0 0 0 0 0 - 0,5 0,001 
3 I dekada marca 0 0 -5 -5 0 0 - 3 0,005 
4 przełom marca / kwietnia 0 0 -5 -5 0 0 - 4 0,007 
5 II dekada kwietnia 0 0 -5 -5 0 0 - 6 0,01 

C 

1 I dekada stycznia 40 56 62 87 102 96 91 1 0,012 
2 II dekada lutego 45 62 59 92 98 103 88 4 0,048 
3 I dekada marca -330 -300 -412 -550 -532 -375 -486 11,5 0,137 
4 przełom marca / kwietnia -443 -431 -526 -678 -675 -521 -599 12,5 0,149 
5 II dekada kwietnia -598 -754 -800 -800 -800 -760 -781 13 0,155 

D 

1 I dekada stycznia -10 -12 -4 -24 -22 -33 - 0,1 0,013 
2 II dekada lutego -13 -24 -12 -43 -30 -49 - 0,1 0,013 
3 I dekada marca -145 -198 -154 -191 -183 -190 - 0,2 0,027 
4 przełom marca / kwietnia -224 -294 -245 -311 -235 -342 - 0,5 0,067 

wartości dodatnie oznaczają zakrycie kołków pomiarowych 
wartości ujemne oznaczają odsłonięcie kołków pomiarowych 
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Ryc. 3. Zmiana struktury materiału osypiskowego poligonu A w kolejnych okresach multigelacji. 

Fig. 3. Change in the structure of waste material on the test site A in successive periods with multigelation. 
 
 
badawcze w tym okresie nie wykazały 
dużych zmian. Na pierwszym kołku 
zarejestrowano zmiany rzędu 3 cm, na 
drugim – w ogóle. W trakcie kolejnego 
okresu multigelacyjnego ilość materiału 
osypiskowego uległa podwojeniu (ryc. 

3B). Pomiędzy tymi okresami osypany 
materiał zwietrzelinowy pokryła warstwa 
śniegu, na którą było deponowane nowe 
osypisko. Obserwowana wielkość mate-
riału uległa powiększeniu do około 
0,3 m3. Pojawiły się też pojedyncze 
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okruchy piaskowca, o wymiarach docho-
dzących do 10×5×5 cm. Materiał został 
słabo wysortowany – zalegając u podnó-
ża ściany skalnej tworzył osypiskowe 
stożki gruzowe. Najdrobniejsze okruchy 
gromadziły się w górnych częściach 
stożków, grubsze w dolnych. Cofnięcie 
brzegu, obserwowane na kołkach pomia-
rowych, znacznie się powiększyło. 
Pierwszy z prętów odsłonił się o 38,2 cm, 
drugi o 2,5 cm. Na początku marca, gdy 
temperatura ponownie oscylowała wokół 
0°C, nastąpiła zmiana w uziarnieniu ma-
teriału deponowanego w stożkach u pod-
stawy ścian. Zdecydowanie wzrosła ilość 
dużych okruchów piaskowcowych 
o wielkości 5–20 cm, z największymi 
o wymiarach nawet 35×10×10 cm. Usta-
ło widoczne wcześniej sortowanie wiel-
kościowe materiału. Bardziej zaznaczyła 
się segregacja ciężarem okruchów, bo-
wiem okruchy łupkowe zalegały w wyż-
szych częściach stożków usypiskowych 
(ryc. 3C). Nastąpiło wówczas dalsze 
odsłonięcie kołków pomiarowych o 39,4 
cm i 6,9 cm. W czwartym okresie obser-
wacji, na przełomie marca i kwietnia, 
zaobserwowano dalsze ubytki ściany 
skalnej. Kubatura materiału osypiskowe-
go wyniosła około 0,8 m3. Prawie 70% 
tego materiału było okruchami łupków o 
wielkości 2–3 cm, resztę stanowiły okru-
chy piaskowców o różnej wielkości (ryc. 
3D). Największe z nich miały wymiary 
65×20×15 cm, 60×20×10 cm i 35×20×15 
cm. Materiał zalegał u podstawy ściany 
bezładnie, bez wysortowania. Najwięk-
sze okruchy znajdowały się jednak w 
najniższych częściach stożków. Duża 
część okruchów piaskowca ułożyła się 
dłuższymi osiami prostopadle do brzegu. 
Zwietrzelina zalegająca w poziomie rzeki 
została przepłukana. W wodzie pozostały 
wyłącznie bloki większe od 20 cm. W 
powierzchni badanej ściany pojawiły się 
ubytki skalne o głębokości do 20 cm. 
Największe zmiany nastąpiły w grubych 
ławicach piaskowców. Wzdłuż wcze-
śniejszych spękań nastąpiło odpadanie 

bloków skalnych. Wielkość i rozmiesz-
czenie materiału osypiskowego miało 
potwierdzenie w wielkościach odsłania-
nia się prętów z powierzchni ściany. 
Pierwszy z kołków odsłonił się o 52 cm 
(wypadł), drugi uległ odsłonięciu o 9,2 
cm. Świadczy to o nierównomiernym 
cofaniu powierzchni ściany. W ostatnim 
okresie multigelacji (połowa kwietnia) 
kubatura materiału zdeponowanego 
u podnóża ściany nie zmieniła się. Jedy-
nie część drobniejszej zwietrzeliny gra-
witacyjnie dostała się do koryta rzeki 
(ryc. 3E). Pozostały w ścianie kołek 
pomiarowy odsłonił się o dalsze 0,8 cm 
(łącznie w całym okresie badawczym – 
o 10 cm).  

Zmiany obserwowane na drugim po-
ligonie badawczym były niewielkie. 
Mocno scementowana wychodnia żwi-
rów, pozbawiona praktycznie spękań, 
z kilkoma szczelinami utrudniały rozwój 
procesów mrozowych w jego obrębie. 
W pierwszych dwóch okresach multige-
lacji nie zaobserwowano erozji brzegu. 
Zamontowane kołki badawcze nie wyka-
zały ruchu powierzchni skarpy. W trze-
cim okresie u podnóża skarpy zaobser-
wowano niewielkie stożki usypiskowe, 
o wyraźnej dominacji najdrobniejszych 
żwirów (o średnicy 2–3 cm) i piasku. 
Materiał był średnio wysortowany, wyż-
sze części stożków tworzyły głównie 
piaski, dolne – żwiry. Kubatura całego 
osypiska wyniosła około 3 m3. Rejestra-
cja położenia kołków badawczych nie 
wykazała większych zmian w erozji 
brzegu (tab. 1). Dwa spośród sześciu 
kołków uległy odsłonięciu o około 0,5 
cm. W pozostałych nie odnotowano 
zmian. W czwartym okresie multigelacji 
wzrosła kubatura materiału osypiskowe-
go do 4 m3. Zaobserwowano w nim 
zwiększenie udziału frakcji żwirowej 
o wielkości okruchów 2–5 cm. U podnó-
ża ściany zalegały pojedyncze większe 
otoczaki o średnicy 5–10 cm. Stanowiły 
one około 25% całości materiału osypi-
skowego. Nie zaobserwowano żadnych 
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zmian w odsłonięciu kołków erozyjnych 
w stosunku do wcześniejszych pomia-
rów. W ostatnim okresie multigelacyj-
nym doszło do powiększenia kubatury 
zwietrzeliny. Dla całego analizowanego 
brzegu rzecznego ilość materiału osypi-
skowego wyniosła około 6 m3. Wśród 
okruchów dominowały otoczaki o wiel-
kości 5–10 cm (oś „b"). Otoczaki o śred-
nicy 2–5 cm oraz powyżej 10 cm stano-
wiły po około 25% całości materiału 
zwietrzelinowego. Pozostałe 10% było 
piaskiem i gliną. Materiał u podnóża 
brzegu odznaczał się znacznym wysor-
towaniem. 

Duże zmiany w cofaniu brzegu rzeki 
zarejestrowano nad Czarnym Dunajcem. 
W pierwszym okresie multigelacji 
z powierzchni brzegu odspojeniu ulegały 
głównie otoczaki o średnicy 2–5 cm. 
Pozostałą część zwietrzeliny stanowiła 
glina. Kubatura całkowita materiału 
osypiskowego nie przekroczyła 1 m3. 
Zamontowane kołki erozyjne uległy 
częściowemu zasypaniu przez materiał 
wyerodowany z wyższych części brzegu 
i zdeponowany w płaszczyźnie prętów 
(tab. 1). W trakcie drugiego okresu mul-
tigelacyjnego ilość materiału wyerodo-
wanego uległa znacznemu powiększeniu. 
Na badanym odcinku w stożkach osypi-
skowych dominowały okruchy skalne 
o wielkościach 5–10 cm. Nie zaobser-
wowano w nich segregacji, jakkolwiek 
największe okruchy zalegały w dystal-
nych częściach stożków. W kubaturze 
mrozowej zwietrzeliny materiał gliniasty 
stanowił zaledwie 10–15%. Kubatura 
materiału osypiskowego wzrosła do 4 m3. 
Trzeci okres multigelacyjny doprowadził 
do znacznych zmian w powierzchni sto-
ku. Wypływy wód gruntowych z po-
wierzchni stoku (ryc. 4), w wyniku ich 
cyklicznego zamarzania i odmarzania, 
scaliły lodem cienką warstwę glin i żwi-
rów z zalegającą na nich warstwą śniegu. 
Wielokrotne cykle wahań temperatury 
wokół 0°C doprowadziły w końcu do 
odkłucia się brył śniegu razem z przy-

marzniętym do nich materiałem skalnym. 
Uruchomione zsuwy śnieżno-kamieniste 
znacznie przemodelowały ścianę brzegu 
(ryc. 5A). W stożkach usypiskowych 
duży udział stanowiły otoczaki o wymia-
rach dochodzących do 60×20×15 cm. 
Większość otoczaków wahała się jednak 
w przedziale 5–15 cm. Duży odsetek 
materiału zwietrzelinowego stanowiły 
również gliny, które, w wyniku ich do-
datkowego uplastycznienia przez wycieki 
wód gruntowych, stały się strefą pośli-
zgową dla materiału żwirowego i kamie-
nistego. Kubatura materiału osypiskowe-
go wzrosła aż do 11–12 m3. Kołki pomia-
rowe zostały odsłonięte. Powierzchnia 
stoku cofnęła się aż o 30–55 cm. W trak-
cie czwartego okresu multigelacyjnego, 
w obrębie badanego fragmentu brzegu 
nie zaobserwowano większych zmian. 
Kubatura materiału osypiskowego wzro-
sła nieznacznie do około 12–13 m3. Ma-
teriał osypiskowy i zsunięty grawitacyj-
nie nie uległ wysortowaniu – zalegał 
bezładnie na stożkach usypiskowych. 
Kołki erozyjne uległy odsunięciu od 
frontu ściany skalnej o kolejne 10–15 
cm. W ostatnim, piątym okresie obser-
wacji nastąpiło większe cofnięcie stoku 
w warstwie glin, podczas gdy w pierw-
szych okresach szybsze tempo erozji 
wykazywała warstwa żwirów. W trakcie 
całego sezonu jesienno-wiosennego 
brzeg w warstwie żwirów cofnął się 
o około 60 cm, a w warstwie glin –
o dalsze 20–30 cm (ryc. 5B). Potwierdza-
ją to wyniki odczytów z kołków pomia-
rowych. Odsłonięcie prętów od ściany 
wychodni wyniosło 60–803 cm (tab. 1). 
Na górnej powierzchni terasy powstało 
także wyraźne odspojenie krawędzi tera-
sy w formie skiby (ryc. 6), która  
 

                                                           
3  Kołki erozyjne wykazały maksymalną 

zmianę na poziomie 80 cm, z tego względu, iż 
zakotwiczone były do tej głębokości. Po jej 
przekroczeniu pręty ulegały wypadnięciu 
i depozycji u podnóża brzegu. 
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Ryc. 4. Wycieki wody i cofanie się brzegu Czarnego Dunajca (poligon C) w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. 

Fig. 4. Leaks of water and bank retreat on the test site C in the Czarny Dunajec river basin. 
 
 

 
Ryc. 5. Zmiany w rzeźbie i tempo cofania brzegu Czarnego Dunajca. 

Fig. 5. Changes in bank morphology and the rate of bank retreat of the Czarny Dunajec river. 
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Ryc. 6. Odspojenie krawędzi terasy po jednym sezonie badawczym. 

Fig. 6. Detachment of the edge of the terrace after one observation season. 
 
 
w okresie letnim, po przesączeniu wodą 
opadową, zapewne zsunie się grawita-
cyjnie do podstawy brzegu. 

W obrębie ostatniego poligonu zmia-
ny przebiegały w odmienny sposób. 
W trakcie pierwszych dwóch okresów 
multigelacyjnych ilość materiału odspo-
jonego i oderwanego od ściany brzego-
wej była bardzo mała. Był to wyłącznie 
materiał gliniasty, o kubaturze około 

0,1 m3. Pręty badawcze wskazały erozję 
ściany dochodzącą do 5 cm (tab. 1). 
Trzeci okres wahań temperatury wokół 
0°C spowodował dalsze cofnięcie brzegu. 
Na kołkach pomiarowych zaobserwowa-
no ubytki rzędu 15–20 cm. Całą zwie-
trzelinę stanowił materiał gliniasty, który 
gromadził się na warstwie żwirów, osła-
niając ją jednocześnie przed przenika-
niem mrozu i wzrostem lodu włóknistego 
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lub soczewek lodowych. Kubatura mate-
riału osypiskowego wyniosła około 
0,2 m3. Ostatni okres mulitegelacyjny nie 
zmienił powierzchni brzegu. W dalszym 
ciągu erozji ulegały wyłącznie osady 
gliniaste. Kubatura tego materiału wzro-
sła do 0,5 m3. Pojedyncze otoczaki 
z warstw żwirów stanowiły mniej niż 1% 
materiału osypiskowego. Kołki badawcze 
wskazały cofnięcie brzegu po całym 
okresie jesienno-wiosennym o 22,4–
34,2 cm. 
 
Wnioski i dyskusja 
 

Z uzyskanych danych pomiarowych 
(tab. 1) wynika, że podatność na działa-
nie procesów mrozowych w obrębie 
analizowanych poligonów była uwarun-
kowana głównie uziarnieniem materiału 
budującego brzegi rzek i stopniem jego 
cementacji. Osady mułkowe i pylaste 
odznaczają się lepszymi warunkami do 
przenikania mrozu i pęcznienia gruntu. 
Wraz ze wzrostem gęstości szczelin 
i spękań w obrębie tych utworów, znacz-
nie wzrasta ilość materiału odspojonego, 
oderwanego i grawitacyjnie przemiesz-
czonego po stoku. Brzegi zbudowane 
z piaskowców bardziej scementowanych 
i żwirów wykazują większą selektywność 
na działanie procesów mrozowych. Spój-
ność w pierwszej kolejności słabnie 
w materiale drobnoziarnistym, który, 
odpadając z powierzchni brzegu, narusza 
stabilność jego czoła i przyczynia się do 
powstawania zerw. W brzegach zbudo-
wanych ze słabo skonsolidowanych osa-
dów czwartorzędowych uziarnienie jest 
czynnikiem warunkującym trwałość 
ścian i krawędzi. Cofanie brzegów 
z litych skał fliszowych zachodzi nieco 
inaczej. Warstwy łupkowe są niszczone 
szybciej; osypują się obficie w formie 
drobnego gruzu. Wychodnie ławic pia-
skowcowych tracą odspojone fragmenty 
o kształcie brył, ale proces ten postępuje 
rzadziej. Ich ubytki są następstwem bra-
ku podparcia ławic przez łupki. Tempo 

cofania żwirowych brzegów rzek na 
Podhalu jest większe niż w Beskidzie 
Niskim, gdzie brzegi zawierają więcej 
frakcji piaszczysto-mułowych. Wskazuje 
na to prawidłowość rosnącej kubatury 
materiału osypiskowego wraz ze wzro-
stem uziarnienia materiału brzegowego. 
Zauważa się także, że procesy mrozowe 
są bardziej aktywne tam, gdzie brzegi nie 
są zadarnione lub zadrzewione w części 
stokowej.  

Aktywność procesów mrozowych 
w obrębie brzegów rzecznych jest nie-
równomierna przestrzennie. Ich skutki 
nawet w niewielkiej odległości mogą się 
znacznie różnić. Wynika to bezpośrednio 
ze zróżnicowanych lokalnych, nawet 
punktowych, złożonych warunków hy-
drogeologicznych i temperaturowych 
miejsca ich oddziaływania. 

Ze względu na brak podobnych badań 
w odniesieniu do brzegów heterogenicz-
nych, nie ma obecnie możliwości porów-
nania uzyskanych wyników z wynikami 
prac z literatury krajowej i międzynaro-
dowej. Prace w tym zakresie skupiały się 
na przekształceniach powierzchni brze-
gów w całym roku hydrologicznym, bez 
bardziej szczegółowego podziału na 
krótsze okresy. Odnosząc się do wielko-
ści cofania brzegów homogenicznych 
w całym roku hydrologicznym, najwięk-
szą wartość erozji brzegu odnotowali 
Vallejo [1990] – 61 cm/rok, Wolman 
[1959] – 60 cm/rok oraz Twidale [1964] 
– 58 cm/rok. Najbardziej zbliżone wyniki 
uzyskał Lawler i in. [1999], odnotowując 
erozję rzędu 20–31,7 cm/rok. Jako jedy-
ny oszacował udział procesów mrozo-
wych na poziomie 32–43%. Odnotowane 
przez autora wartości erozji w dwóch 
przypadkach (poligony A i C) wskazują 
na znacznie większą aktywność proce-
sów mrozowych na brzegach zbudowa-
nych z różnofrakcyjnego materiału, niż 
do tej pory sądzono. W celu uzyskania 
pełniejszych wyników konieczne jest 
jednak przeprowadzenie badań w kolej-
nych latach.  
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Summary 
 
Destruction of river banks by frost actions on examples from the Czarny Dunajec 
and the Ropa basins in years 2011 and 2012 

 
Evolution of streambanks is mainly conditioned by three factors: the activity of flow-

ing and rain water, mass wasting and subaerial processes. Among the latter ones of the 
most underestimated are frost processes. Multigelation phenomenon affects the stability 
and sustainability of streambanks not only in the northern parts of Scandinavia, Siberia, 
and Russia, but also in temperate latitudes. Determinants of retreat rates of river banks 
include: bank size, structure and texture, physical and chemical properties of material 
from which it is built, environmental conditions, soil moisture, water pressure in the pore 
spaces, porosity and density of the soil shear strength, the Atterberg limits, organic mat-
ter content, chemical properties of grains and pore water, pH, temperature, soil, vegeta-
tion, speed, frequency, and hydraulics of water flow, the radius of curvature of the 
stream, sediment load, as well as the thickness and duration of snow cover. 

Susceptibility of bank relief to change is extremely selective. Within the same layer, 
at a distance of 1 m, frost erosion intensity can be very different. This follows directly 
from a combination of local and even site-specific complex hydro-geological conditions 
and temperature. Mud and silty sediments are characterized by better conditions for 
penetration of frost and soil swelling. With an increasing density of cracks and fractures, 
an amount of waste material within the cracks greatly increases. The banks made up of 
more cemented sand and gravel show greater selectivity of action of frost processes. 
Consistency in the first instance is weakening in the fine material, which is falling off the 
edge of the area, affecting the stability of the front edge and contributes to the lost 
brokes. In the banks made up of poorly consolidated Quaternary sediments, grain size is 
a determining factor in the sustainability of their faces and edges. Retreat of the banks 
built of solid rock flysch occurs in a different way. Shale layers are destroyed more 
quickly, supplying abundant fine debris. Layers of sandstone are losing blocky pieces of 
larger size, but less frequently. Their losses are the result of the lack of support by the 
slate. It appears that the rate of retreat of the gravel banks of the rivers in the Podhale 
region is higher than in the Beskid Niski Mts, where the edges are more commonly built 
of sandy-silty material. There apparently exists a positive relationship between the vol-
ume of waste material and grain size of bank material, both increasing concurrently. It is 
also noted that frost processes are more active in locations where the banks are not cov-
ered by grass or trees. 
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Streszczenie 

 
W regionie łódzkim, jednym z najzasobniejszych w źródła obszarów na Niżu Pol-

skim, stwierdzono występowanie torfowo-martwicowych kopuł źródliskowych, utwo-
rzonych na wypływach ascensyjnych. Są one położone w okolicach wsi Wardzyń, 
w południowej części Wzniesień Łódzkich, poza głównymi strefami źródliskowymi 
regionu: Kotliną Szczercowską i północną krawędzią Wzniesień Łódzkich. Kopuły mają 
charakter eutroficzno-wapienny i znajdują się u podnóża Pagórków Romanowskich, 
stanowiących lokalną strefę kulminacyjną i jednocześnie wododział dorzecza Wisły 
i Odry. Współczesny stan hydrochemiczny wód poziomu międzymorenowego, który 
alimentuje źródła, nie pozwala na wytrącanie węglanu w obrębie kopuł, a nawet sprzyja 
ich ługowaniu. Skład chemiczny udokumentowanych osadów pozwolił na ocenę zmian 
sposobu zasilania badanego torfowiska oraz rekonstrukcję względnych rozmiarów denu-
dacji mechanicznej i chemicznej w zlewni analizowanego ekosystemu.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Środkowa Polska była w przeszłości 
uznawana za ubogą pod względem wy-
stępowania źródeł. Jedynym reprezentan-
tem tego obszaru były Niebieskie Źródła 
w Tomaszowie Mazowieckim [Pazdro, 
Kozerski 1990, Dynowska 1991], które 
ze względu na swoją dużą wydajność, 
profesor W. H. Lindley uznał za obiekt 

odpowiedni do zasilania Łodzi w wodę 
pitną [Małecka 1997]. W miarę groma-
dzenia wyników regionalnych badań 
hydrologicznych, okazało się, że okolice 
Łodzi można zaliczyć do najzasobniej-
szych w źródła obszarów na Niżu Pol-
skim. Szczególnie wyróżniają się w tym 
względzie dwie strefy: północna krawędź 
Wzniesień Łódzkich i Kotlina Szczer-
cowska [Maksymiuk 1977, Maksymiuk, 
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Mela 1995, Moniewski 2004]; poza nimi 
występowanie źródeł ogranicza się głów-
nie do głęboko wciętych dolin rzecznych. 
Odstępstwem od tej prawidłowości są 
doliny Dobrzynki i Wolbórki, zwłaszcza 
ich górne odcinki wykorzystujące części 
rozległej doliny pochodzenia glacjalnego, 
przekształconej w warunkach perygla-
cjalnych w vistulianie [Turkowska 1996]. 
Została ona przegrodzona ciągiem 
wydm, które rozdzieliły odpływ po-
wierzchniowy ku dorzeczom Wisły 
i Odry. Po obu stronach wzgórz wydmo-
wych, u ich podnóża oraz spod krawędzi 
szerokiego dna doliny plejstoceńskiej 
biją źródła dające początek Dobrzynce, 
dopływowi Neru oraz Wolbórce, dopły-
wowi Pilicy. Źródła tworzą tutaj strefę, 
która rozciąga się od Tuszyna na wscho-
dzie do Wardzynia na zachodzie [Mak-
symiuk 1977, Moszczyńska 1986]. Nie 
prowadzono tutaj szczegółowych badań 
krenologicznych, a występowanie źródeł 
i innych naturalnych samowypływów 
wód podziemnych udokumentowano 
w monografii hydrologicznej górnej 
Wolbórki [Moszczyńska 1986] i przeglą-
dowym opracowaniu krenologicznym dla 
środkowej Polski [Maksymiuk, Mela 
1995]. Wskazano w nich na dużą wydaj-
ność źródeł w rejonie Wardzynia, okre-
ślono ich położenie morfologiczne oraz 
charakter wypływu wód podziemnych. 
Kurowski i Andrzejewski [2003] wskaza-
li potrzebę objęcia tych obiektów prawną 
ochroną ze względu na szereg osobliwo-
ści przyrodniczych, które sobą reprezen-
tują. Zwrócono przy tym uwagę na ist-
nienie zatorfień wokół nisz źródlisko-
wych.  

Badania krenologiczne regionu łódz-
kiego, skupione głównie na strefie kra-
wędziowej Wzniesień Łódzkich, doku-
mentowały istnienie zatorfień wokół 
miejsc wypływu wód podziemnych, 
jednak zarówno w dolinie górnej Mrogi 
[Ziułkiewicz 2000, Moniewski 2004] jak 
i górnej Mrożycy1 miały one charakter 
podpoziomowy i były związane z zator-

fieniem dna w obrębie odcinków base-
nowych tych dolin rzecznych. Wyjątko-
wość źródeł w Wardzyniu polega na tym, 
że utwory torfowe wznoszą się ponad 
nisze źródliskowe, tworząc dwie wyraźne 
formy kopulaste wytworzone z osadów 
organicznych i martwicowych. Nigdzie 
w regionie – dobrze rozpoznanym kreno-
logicznie – tego typu formy nie występu-
ją, natomiast znane są na obszarach wy-
soczyzn młodoglacjalnych [m.in. Ja-
snowski 1975, Wołejko 2002, Mazurek, 
Dobrowolski 2006] oraz z pogranicza 
Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego 
[Dobrowolski 1994, Dobrowolski i in. 
1999]. Jest to pierwszy udokumentowany 
przypadek istnienia tego typu form 
w centralnej Polsce.  

Rozwój kopuł torfowo-martwico-
wych należy wiązać ze stałą alimentacją 
wodami podziemnymi bogatymi w wę-
glan wapnia. Z przeglądu literatury [Do-
browolski i in. 1996, 1999, 2002] wyni-
ka, że osady wapienne, wytrącające się 
w strefie wypływu niektórych źródeł 
naporowych, stanowią ważny wskaźnik 
zmian lokalnych warunków wilgotno-
ściowo-termicznych. Z tego względu 
podjęto się przeprowadzić wstępne prace 
badawcze w celu rozpoznania uwarun-
kowań rozwoju i współczesnego funk-
cjonowania kopuł źródliskowych w bez-
pośrednim sąsiedztwie dużego ośrodka 
miejskiego, znajdujących się jednocze-
śnie poza aktualnie znanymi obszarami 
występowania tego typu torfowisk. Wy-
niki badań przedstawia niniejsza praca. 

 
Metody badań 

 
Zrealizowane dotychczas prace obej-

mowały terenowe badania hydrologiczne, 
hydrochemiczne, geologiczne i geomor-
fologiczne, w tym pobór próbek wody 
i skał, które poddano analizom w labora-
toriach Wydziału Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania hydrologiczne ukierunkowa-
ne były na określenie wydajności źródeł 
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i jej zmienności sezonowej. Prace hydro-
chemiczne stawiały sobie za cel określe-
nie stanu i składu fizykochemicznego 
wód podziemnych wypływających za-
równo z podłoża mineralnego, w niszy, 
jak i z utworów organicznych, na po-
wierzchni kopuły. Pomiary in situ obej-
mowały temperaturę wody, odczyn, 
przewodność elektrolityczną właściwą, 
potencjał oksydacyjno-redukcyjny i tlen 
rozpuszczony. Zostały one przeprowa-
dzone przy wykorzystaniu mierników 
firmy Elmetron CP315M, CO315 
i CX742. Analizy chemiczne przeprowa-
dzono w laboratorium Pracowni Geologii 
Uniwersytetu Łódzkiego na próbkach 
filtrowanych przez filtr membranowy 
0,45 µm. W ich zakres wchodziły: za-
wartość substancji mineralnych rozpusz-
czonych, twardość ogólna, utlenialność, 
jony główne oraz jon amonowy, azoty-
nowy, azotanowy i fosforanowy oraz jon 
żelazawy. Na podstawie zgromadzonego 
materiału hydrochemicznego obliczono 
wartości wskaźnika nasycenia (Satura-
tion Index) roztworu wodnego względem 
minerałów węglanowych przy wykorzy-
staniu programu WATEQ4F [Ball, Nord-
strom 1991].  

Do powyższych prac wytypowano ni-
szę źródliskową i bezpośrednio do niej 
przylegającą kopułę Wardzyń I, gdyż na 
jej powierzchni odbywał się stały i wy-
raźny, miejscami skoncentrowany, wy-
pływ wód podziemnych. Obserwacje 
hydrochemiczne prowadzono przez rok, 
od marca 2011 r. do marca 2012 r. Do 
badań wytypowano pięć punktów: dwa w 
niszy źródliskowej, bezpośrednio na 
wypływach wód podziemnych (jednym 
ascensyjnych, drugim descensyjnym) 
i trzy na powierzchni kopuły, w bezpo-
średnim sąsiedztwie nieskoncentrowa-
nych wypływów wód podziemnych.  

Rozpoznanie lokalnych warunków 
hydrogeologicznych przeprowadzono na 
podstawie archiwalnych dokumentacji 
ujęć wód podziemnych wykonanych dla 
miejscowych wodociągów [Dokumenta-

cja hydrogeologiczna... 1965, 1967, 
1968, 1980, 2010, Aneks nr 2... 1988] 
oraz planowanych składowisk odpadów 
komunalnych [Dokumentacja geologicz-
na... 1994]1.  

Badania geologiczne i geochemiczne, 
obejmujące kopuły torfowo-martwicowe, 
miały na celu rekonstrukcję warunków 
sedymentacji tych osadów. Prace obej-
mowały: 
(1) kartowanie kopuł źródliskowych, 
w ramach którego wykonano 100 son-
dowań przy pomocy szpili oraz 30 son-
dowań przy pomocy laski holenderskiej. 
Pobrano również dwa rdzenie osadów 
torfowo-martwicowych przy użyciu prób-
nika Instorf; 
(2) opróbowanie w warunkach laborato-
ryjnych; podzielono rdzenie na odcinki 
o długości od 1 cm przy dużym zróżni-
cowaniu litofacjalnym osadów do 2,5 cm 
przy jednorodnym typie osadu, z których 
ogółem pobrano 185 próbek osadów 
biogenicznych; 73 próbki pochodziły 
z rdzenia kopuły Wardzyń I, a 112 pró-
bek z rdzenia kopuły Wardzyń II;  
(3) oznaczenie podstawowych składni-
ków osadów biogenicznych: materii 
organicznej (metoda strat prażenia w pie-
cu muflowym w temperaturze 550oC), 
węglanu wapnia (metoda objętościowa 
przy użyciu aparatu Scheiblera), krze-
mionki terygenicznej i biogenicznej (roz-
puszczenie próbki w kwasie solnym 
i wodorotlenku potasu) oraz odczynu 
(metoda potencjometryczna w wodzie 
destylowanej). 

Zmianę warunków wilgotnościowych 
podczas sedentacji torfów określono na 
podstawie stopnia rozkładu według skali 
von Posta [Tobolski 2000]. Wyróżnia się 
dwa rodzaje procesu rozkładu autochto-
nicznej materii organicznej: pierwotny, 
związany z torfowiskami, gdzie trwa 

                                                           
1 Materiały te udostępnił Wydział Geolo-

gii i Koncesji Geologicznych Departamentu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 



M. Ziułkiewicz, D. Okupny, J. Forysiak, A. Fortuniak 

178 

narastanie torfu oraz wtórny, związany, 
na przykład, z odwodnieniem [Drzymul-
ska 2003]. W Laboratorium Geoche-
micznym Wydziału Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Szczecińskiego dla 93 próbek 
z profilu Wardzyń II wykonano ponadto 
szczegółowe badania geochemiczne 
(oznaczenie zawartości mikro- i makroe-
lementów). Pozbawiony materii orga-
nicznej popiół po prażeniu był roztwa-
rzany na mokro w mikrofalowym mine-
ralizatorze przy użyciu stężonego kwasu 
azotowego, 10% kwasu solnego oraz 
perhydrolu. W uzyskanym roztworze, 
metodą spektrometrii absorpcji atomo-
wej, oznaczono pierwiastki pomocne 
w rekonstrukcji paleogeograficznej: Na, 
K, Ca, Mg, Fe, Mn. W analizie przemian 
warunków środowiskowych, jakie pano-
wały podczas depozycji osadów, wyko-
rzystano zawartość wapnia i potasu oraz 
następujące wskaźniki geochemiczne, 
odzwierciedlające najważniejsze zmiany 
w proporcjach udziału wybranych ele-
mentów:  
– wskaźnik węglanowości osadów – jako 
stosunek zawartości węglanu wapnia do 
materii organicznej. Wskaźnik ten sta-
nowi ilościową miarę zmienności litolo-
gicznej osadów [Wojciechowski 2000] 
oraz obrazuje względne zmiany inten-
sywności ługowania węglanu wapnia ze 
zlewni podziemnej ekosystemu;  
– wskaźnik eutrofizacji wód – jako sto-
sunek zawartości żelaza do wapnia 
[Wojciechowski 2000, Bałaga i in. 2002, 
Betchel i in. 2007];  
– wskaźniki typu denudacji mechanicznej 
i chemicznej w zlewni torfowiska – jako 
stosunek zawartości sodu do potasu oraz 
zawartości wapnia do magnezu.  

 
Warunki geomorfologiczne 
i geologiczne badanego obszaru  

 
Okolice Wardzynia obejmują frag-

ment południowego skraju Wzniesień 
Łódzkich. W obrazie geomorfologicz-

nym wyraźnie zaznacza się tutaj kom-
pleks Pagórków Romanowskich, który 
od południa ogranicza basen górnej Wol-
bórki, zaś od wschodu rozległa dolina, 
oddzielająca go od wysoczyzny moreno-
wej rejonu Dalkowa (ryc. 1). Główne 
elementy rzeźby terenu zbudowane są 
z utworów złożonych w trakcie zlodowa-
cenia warty. Pagórki Romanowskie zbu-
dowane z utworów glacigenicznych, 
mają złożoną budowę geologiczną. Pod-
stawową powierzchniową serię stanowi 
glina zwałowa zlodowacenia warty; jej 
pokład o zmiennej miąższości – od jed-
nego do kilkunastu metrów [Turkowska, 
Wieczorkowska 1994], jest nieciągły. 
Wyniesione części kompleksu zbudowa-
ne są z piasków i żwirów, oraz glin mo-
ren martwego lodu [rejon Kalinka i Ro-
manowa] lub piasków, żwirów i mułków 
kemów [Wardzyń i Pałczew]. W podłożu 
kemów pokład gliny zwałowej jest po-
rozcinany, a w kompleksie osadów 
piaszczysto-żwirowych występują serie 
mułków. Pagórki porozdzielane są sys-
temem dolin denudacyjnych [Wieczor-
kowska 1975], które w dolnych odcin-
kach są wypełnione piaskami i mułkami 
deluwialnymi [Turkowska, Wieczorkow-
ska 1999]. Zarówno w obrębie pagór-
ków, jak i ich stoków, występują liczne 
kopalne zagłębienia bezodpływowe, 
uformowane w glinie zwałowej, które 
wypełnione są przez eemskie osady or-
ganiczne oraz vistuliańskie utwory delu-
wialne [Wieczorkowska 1975]. Wschod-
nie stoki kompleksu przechodzą w sto-
sunkowo płaską, basenowatą dolinę 
o założeniach glacjalnych [Wieczorkow-
ska 1975], która nawiązuje do doliny 
Wolbórki. W basenie górnej Wolbórki 
udokumentowano miąższe wypełnienie 
mułkami zastoiskowymi z okresu zlodo-
wacenia warty [Turkowska, Wieczor-
kowska 1994, 1999], złożonymi przed 
nasunięciem lądolodu, które przykryte są 
częściowo przez glinę zwałową. W doli-
nie o charakterze basenu, pomiędzy 
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle Polski (A) oraz szkic geomorfologiczny okolic Wardzynia (B):  

1 – wysoczyzna morenowa, falista, 2 - równiny wodnolodowcowe, 3 – kemy, 4 – terasy nadzalewowe, 5 – pola 
piasków eolicznych, 6 – stoki, 7 – doliny denudacyjne, 8 – dna dolin, 9 – równiny torfowe, 10 – żwirownie,  

11 – drogi, 12 – lokalizacja stanowisk badawczych. 

Fig. 1. Location of the study area in Poland (A) and geomorphological sketch of Wardzyń area (B):  
1 – undulating morainic plateau, 2 – fluvioglacial plains, 3 – kames, 4 – high terrace, 5 – aeolian plains,  

6 – slopes, 7 – denudational valleys, 8 – valley floor, 9 – peatlands, 10 – open-pits, 11 – roads,  
12 – location of the study sites. 

 
 
Wardzyniem a Dalkowem, na warciań-
skiej glinie zwałowej stwierdzono mułki 
i piaski rzeczne plenivistulianu przykryte 
częściowo przez holoceńskie torfy oraz 
mułki i piaski rzeczne [Turkowska, Wie-
czorkowska 1999]. W środkowej części 
doliny występują mułki ilaste, które 
złożone zostały na glinie zwałowej 
w schyłkowym okresie zlodowacenia 

warty oraz w vistulianie, kiedy dolina 
stanowić mogła bezodpływowy lub słabo 
przepływowy zbiornik. Znaczną część 
wypełnienia opisywanej doliny oraz 
położonej dalej na południe doliny Wol-
bórki stanowią więc utwory słabo prze-
puszczalne.  

Badane kopuły źródliskowe usytuow-
ane są w Wardzyniu, w zachodnim skraju 
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opisanej powyżej doliny (ryc. 1), bezpo-
średnio u stóp długiego stoku kemu roz-
ciętego przez dolinę denudacyjną. Kopu-
ły mają nieregularny plan i są wyniesione 
nieznacznie ponad dno doliny (1–1,2 m) 
(ryc. 2). Większa z nich, kopuła Wardzyń 
II, ma kształt wydłużonego wału o prze-
biegu W–E, przylegającego do stoku 
doliny. W jej zachodniej części występu-
je system zbiegających się rozcięć utwo-
rzonych przez wypływy wód podziem-
nych. Powierzchnia kopuły leży powyżej 
dna doliny, opadającego nieznacznie w 
kierunku południowym. Kopuła zbudo-
wana jest z utworów wapiennych (mar-
twice wapienne i rytmity torfowo-mar-
twicowe) oraz organicznych (silnie 
i średnio rozłożone torfy szuwarowo-
drzewne). Druga z badanych form, kopu-
ła Wardzyń I, ma owalny kształt. Jej 
północny brzeg podcięty jest przez niszę 
źródliskową. Kopuła zbudowana jest 
głównie z utworów wapiennych (martwic 
wapiennych) oraz organicznych (silnie 
rozłożony torf drzewny). Maksymalne 
miąższości utworów wapiennych oraz 
organicznych wahają się od 1 m dla ko-
puły Wardzyń I do 2,2 m dla torfowiska 
Wardzyń II.  

 
Położenie hydrograficzne i warunki 
hydrogeologiczne funkcjonowania 
kopuł źródliskowych 

 
Źródła w Wardzyniu dają początek 

bezimiennemu, lewobrzeżnemu dopły-
wowi Wolbórki o długości około 5 km. 
Jest to ciek IV rzędu i odwadnia zlewnię 
o powierzchni 16,4 km2 [Moszczyńska 
1986], której najwyższe partie, o po-
wierzchni 1,7 km2, tworzą zlewnię topo-
graficzną obszaru źródliskowego w War-
dzyniu. W swojej północno-zachodniej 
części przylega ona do głównego wodo-
działu Wisły i Odry, który przebiega na 
tym odcinku poprzez Pagórki Romanow-
skie, po kulminacjach 215–235 m n.p.m. 
Opisywane źródła położone są średnio 30 
m niżej, w odległości niespełna 3 km.  

Obszar źródliskowy w Wardzyniu 
obejmuje dwie kopuły źródliskowe: 
Wardzyń I i Wardzyń II, w których część 
wypływów została obudowana drenami 
i służy jako zastępcze źródło wody pitnej 
dla okolicznych gospodarstw. Nisza 
źródliskowa Wardzyń I została podzielo-
na groblą, która spiętrzyła wody źródlane 
w jej górnej części. Kształtowanie czaszy 
zbiornika wymagało likwidacji niewiel-
kiego fragmentu kopuły Wardzyń I w jej 
zachodniej części. Zbiornik pełni funkcję 
rekreacyjno-hodowlaną na prywatne 
potrzeby właściciela terenu. W opisie 
źródeł zawartym w pracy Moszczyńskiej 
[1986] nie ma o nim wzmianki, należy 
więc przyjąć, że został wybudowany 
pomiędzy rokiem 1985 a 2011. 

Wypływ wód podziemnych w źró-
dłach odbywa się zarówno z podłoża 
mineralnego jak i poprzez pokrywy torfu 
źródliskowego. W dnie nisz, które przy-
legają bezpośrednio do kopuł lub są 
wykształcone w ich obrębie, znajduje się 
wiele miejsc skoncentrowanego wypły-
wu z dobrze zaznaczoną pulsacją. 
W przypadku obiektu Wardzyń I część 
wód wypływa zwartą strugą spod stro-
mościennej krawędzi kopuły. Stały od-
pływy wody następuje również z po-
wierzchni kopuły, przy czym w ciepłej 
porze roku wysięki i wycieki zstępują 
niżej, wzdłuż wykształconych linii od-
pływu. Miejsca samowypływu wód na 
powierzchnię kopuły i dalszego jej spły-
wu dobrze zaznaczają się w postaci nie-
cek oraz permanentnie prowadzących 
wodę niewielkich koryt. Obecność takich 
form erozyjnych oraz ciągłe podcinanie 
kopuły przez bijące spod jej krawędzi 
źródła świadczą o postępującym niszcze-
niu. Bardziej zaawansowane stadium 
tego procesu reprezentuje obiekt War-
dzyń II, gdzie w obrębie kopuły stwier-
dzono cały szereg czytelnych rozcięć. 
Przybierają one kształt małych basenów, 
w dnie których funkcjonują wypływy 
ascensyjne, oraz form liniowych związa-
nych ze spływem wód i jego stopniową 
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koncentracją. Oba typy rozcięć erozyj-
nych sięgają do podłoża mineralnego, 
a wierzchnia warstwa torfu źródliskowe-
go, znajdującego się pomiędzy nimi, jest 
wyraźnie osuszona i zmurszała. 

W niszy źródliskowej u podnóża ko-
puły Wardzyń I wypływ wód następuje 
na rzędnej około 191,5 m n.p.m., nato-
miast na samej kopule woda pojawia się 
w wysiękach na zmiennej wysokości, 
przeciętnie około 193,3 m n.p.m., a za-
czyna spływać (wycieki) od 192,2–193 m 
n.p.m. W obrębie kopuły Wardzyń II 
wypływy z utworów mineralnych grupu-
ją się w przedziale wysokości 192,5–
193,5 m n.p.m.  

Pomiary prowadzone na obiekcie 
Wardzyń I wykazały całkowitą jego 
wydajność w granicach 6,0–7,5 l/s, 
z czego blisko połowa to spływ wody 
z kopuły torfowiskowej. Wydajność wy-
pływów funkcjonujących w obrębie 
kopuły Wardzyń II waha się od 4,4 do 
7,8 l/s. Przepływ wody w strudze, która 
powstaje z połączenia odpływów z obu 
kopuł, oscyluje w granicach 10,6–16,5 
l/s. Ilości te nawiązują do pomiarów 
przeprowadzonych przez Moszczyńską 
w 1967 r., kiedy u schyłku roku hydrolo-
gicznego stwierdzono 16,9 l/s [Mosz-
czyńska 1986]. Oba obserwowane źródła 
mają dużą stałość wydatku (współczyn-
nik Mailete`a przyjmuje wartości 1,3–
1,8) i reprezentują nieliczną w regionie 
grupę obiektów IV klasy wydajności 
według Mainzera.  

Spektrum wysokościowe, charaktery-
zujące wypływy w Wardzyniu w stosun-
ku do ich całkowitej wydajności, dobrze 
wpisuje się w prawidłowość, według 
której największą wydajność w regionie 
mają źródła podzboczowe i to głównie te, 
które są położone w przedziale wysoko-
ści 181–190 m n.p.m. [Moniewski 1997]. 
Górna granica tego przedziału jest tylko 
nieznacznie niżej od rzędnej źródeł 
w Wardzyniu. 

Dokumentacja hydrogeologiczna 
okolicznych ujęć wód podziemnych dla 

wodociągów we wsi Wardzyń, Pałczew 
i Brójce potwierdziła istnienie dwóch 
poziomów glin, pomiędzy którymi znaj-
duje się międzymorenowa warstwa wo-
donośna, zapewniająca zasilanie źródłom 
w Wardzyniu [Moszczyńska 1986] – 
zapewnia zasilanie źródłom w Wardzy-
niu. Jest ona wykształcona w utworach 
piaszczystych o miąższości sięgającej 
33 m i cechujących się średnią i dobrą 
przepuszczalnością (współczynnik  
k: 4,2∙10–5 m/s do 2,8∙10–4 m/s). Według 
Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz 
48 „Łódź” [Bierkowska, Błaszczyk 
1988], wodonosiec ten ma w południo-
wej części Wzniesień Łódzkich charakter 
głównego poziomu użytkowego.  

W związku z planami utworzenia we 
wsi Pałczew składowiska odpadów ko-
munalnych dla Łodzi sporządzono eks-
pertyzę geologiczną, obejmującą, między 
innymi, identyfikację warunków hydro-
geologicznych obszaru pomiędzy wsiami 
Pałczew i Wardzyń [Olczak 1994] (ryc. 1 
i 2). Badania potwierdziły obserwacje 
Turkowskiej i Wieczorkowskiej [1994], 
że poziom glin warciańskich, izolujących 
wodonosiec międzymorenowy od po-
wierzchni, nie jest ciągły. Gęsta sieć 
otworów badawczych wykazała, że glina 
górna występuje płatami, które istotnie 
ograniczały wcześniejszą eksploatację 
złóż piasków w tej okolicy. Wykazano 
również, że zwierciadło wody w war-
stwie międzymorenowej ma charakter 
wymuszony lub swobodny, w zależności 
od głębokości, do jakiej sięga spąg gliny. 
Wodonosiec cechuje się znaczną zmien-
nością litologiczną, od piasków pylastych 
do żwiru, a tym samym zmienną prze-
puszczalnością, od słabej do średniej 
[współczynnik k: 2,0∙10–6 – 6,0∙10–5 m/s]. 
W ramach powyższych prac wykonano 
również dwa głębokie otwory, które 
sięgnęły stropu utworów mezozoicznych 
i ujęły do badań znajdujący się tam gór-
nokredowy horyzont wodonośny. Dzięki 
temu rozpoznano warunki panujące 
w głębszej partii osadów kenozoiku 
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i stwierdzono występowanie łącznie 
czterech warstw wodonośnych w utwo-
rach czwartorzędu. Poza pierwszą, opisa-
ną powyżej, trzy głębsze charakteryzują 
się naporowym zwierciadłem wody, 
które stabilizuje się na tej samej rzędnej, 
co lustro wód warstwy najpłytszej, czyli 
195,6–196,8 m n.p.m. Poziom czwarto-
rzędowy w rejonie Wardzynia reprezen-
tuje więc jedna, ale niejednorodna war-
stwa wodonośna, zawierającą przewar-
stwienia utworów słaboprzepuszczalnych 
[Olczak 1994]. W spągu wodonośnych 
utworów czwartorzędu występują izolu-
jące utwory ilaste paleogenu. Znajdujący 
się pod nimi górnokredowy poziom wo-
donośny wykształcony jest w wapieniach 
marglistych, prowadzi wody naporowe, 
subartezyjskie, których zwierciadło stabi-
lizuje się 3,3–3,6 metra poniżej zwiercia-
dła poziomu czwartorzędowego, czyli na 
rzędnych 192,0–193,5 m n.p.m. Do ta-
kich wysokości sięga ascensyjny wypływ 
wód podziemnych na kopułach Wardzyń 
I i II. Rzędne, na których stabilizuje się 
zwierciadło wód podziemnych w pozio-
mie czwartorzędowym wskazują, że 
przepływ wód następuje z kierunku pół-
nocno-zachodniego, czyli rejonu Pa-
górków Romanowskich, na południowy 
zachód, ku dolinie Wolbórki. Ważną rolę 
w alimentacji tego poziomu wodonośne-
go odgrywają lokalne okna hydrogeolo-
giczne, powstałe w miejscach wyklino-
wywania się gliny warciańskiej 
u podstawy kemów. W ich górnych par-
tiach prowadzono eksploatację kruszyw 
budowlanych, po których pozostały wy-
robiska (ryc. 1 i 2). Obecnie są one, po-
przez układ warstw skalnych w podłożu 
i formę morfologiczną, efektywnymi 
strefami drenażu dla wód naglinowych 
i pojawiających się w ich dnie wód po-
wierzchniowych [Olczak 1994]. Wyrobi-
ska te, jako obszary lokalnie bezodpły-
wowe, pełnią funkcję retencyjno-infil-
tracyjną w bezpośrednim sąsiedztwie 
kopuł źródliskowych. 

 

Warunki hydrochemiczne 
 
Obraz hydrochemiczny środowiska 

wód podziemnych w rejonie Wardzynia 
uzyskano na podstawie materiałów ar-
chiwalnych zawartych w dokumenta-
cjach hydrogeologicznych. Został on 
uzupełniony wynikami współczesnych, 
wstępnych badań kopuły Wardzyń I 
i bezpośrednio do niej przylegającej 
niszy źródliskowej. W celu uchwycenia 
osobliwości, które zdecydowały o wy-
kształceniu osadów martwicowych 
w Wardzyniu, uzyskany materiał hydro-
chemiczny porównano z obrazem źródeł 
z pobliskiej strefy krawędzi Wzniesień 
Łódzkich. Warunki hydrogeologiczne 
i hydrochemiczne funkcjonowania obiek-
tów krenologicznych są tam bardzo zróż-
nicowane, lecz mimo tego nigdzie nie 
zidentyfikowano wytrąceń węglanowych 
w miejscach wypływu wód [Hereźniak-
Ciotowa, Ziułkiewicz 1997, Ziułkiewicz 
1999, Ziułkiewicz 2000, Ziułkiewicz 
2001, Ziułkiewicz 2005, Ziułkiewicz,  
Żelazna-Wieczorek 2007]. 

Mineralizacja wód źródlanych War-
dzynia, wyrażona suchą pozostałością, 
mieści się w granicach od 310 do 460 
mg/l. Nie zaznacza się przy tym różnica 
pomiędzy wodami wypływającymi na 
powierzchni kopuły i z jej mineralnego 
podłoża w obrębie niszy. W odniesieniu 
do materiałów archiwalnych (ryc. 3a), 
mineralizacja wód badanych źródeł jest 
wyższa od wszystkich rozpoznanych 
w najbliższej okolicy wód podziemnych. 
Jednocześnie na uwagę zasługują zmiany 
tego parametru, zarejestrowane w uję-
ciach wód podziemnych dla wodociągu 
w Wardzyniu. Pomiędzy latami: 1965 
(wykonanie ujęcia), 1980 (modernizacja) 
a 1987 i 2010 (rozbudowa) stwierdzono 
tam postępujący, wyraźny wzrost suchej 
pozostałości wód: z 292 mg/l do 390 
mg/l (ryc. 3a). Jednocześnie w profilu 
pionowym poziomu czwartorzędowego, 
ujętego na różnych głębokościach stud-
niami i otworami badawczymi, zaznacza 
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się inwersja mineralizacji wód – im głę-
biej, tym jest ona niższa. Źródła Wardzy-
nia, pod względem mineralizacji wód, 
dobrze wpisują się w gradient wysoko-
ściowy, według którego im wyżej poło-
żone są źródła w strefie krawędziowej 
Wzniesień Łódzkich, tym większy jest 
udział wgłębnych horyzontów wodonoś-
nych w ich alimentacji; w konsekwencji 
wyższa jest mineralizacja wód [Ziułkie-
wicz 2005, Ziułkiewicz, Żelazna -
Wieczorek 2007] (ryc. 3b). 

Pod względem wzajemnej relacji stę-
żeń równoważnikowych jonów wapnio-
wego i wodorowęglanowego wody źró-
dlane Wardzynia odpowiadają wodom 
stropowej części wodonośca międzymo-
renowego, zwłaszcza ujętych wokół 
wyrobisk (ryc. 3c). Wody z partii spągo-
wych wodonośca czwartorzędowego oraz 
ujęć wodociągowych wykazują podo-
bieństwo do wód z utworów mezozoicz-
nych, w których stężenia wapnia i wodo-
rowęglanów wzajemnie się równoważą. 
Pod tym względem wody źródlane War-
dzynia nieco odstają od wód głębszego 
krążenia, gdyż jon wapniowy dominuje 
nad wodorowęglanami, występując rów-
nież w formie siarczanowej i chlorkowej. 
To prowadzi do nadania tym wodom 
twardości niewęglanowej, która nie-
znacznie dominuje (do 65%) nad twardo-
ścią węglanową (ryc. 3d). W dolnych 
partiach poziomu międzymorenowego 
twardość niewęglanowa na początku 
eksploatacji wód w ogóle nie była reje-
strowana, a od połowy lat osiemdziesią-
tych XX w. zaczęła sukcesywnie rosnąć. 
W ujęciach wodociągowych dla Wardzy-
nia wzrost ten wyniósł od 0,1 do 3,4 
mval/l, czemu towarzyszył również 
wzrost twardości ogólnej wody z 4,7 do 
8,2 mval/l (ryc. 3d). Wody źródlane 
Wardzynia są średnio twarde i odpowia-
dają szerokiemu spektrum wód poziomu 
międzymorenowego: z części najpłytszej, 
ujętej wokół wyrobisk, z części środko-
wej, ujętej dla wodociągów z początku 
ich eksploatacji oraz z partii spągowej. 

Natomiast wody poziomu górnokredo-
wego, przy zbliżonej twardości niewę-
glanowej do wód spągu poziomu czwar-
torzędowego, mają wyższą od nich twar-
dość ogólną (ryc. 3c). 

Wody podziemne wypływające  
w źródłach w Wardzyniu wykazują cha-
rakterystyczną dwudzielność pod wzglę-
dem typu hydrochemicznego, określone-
go według klasyfikacji Szczukariewa-
Prikłońskiego. Wypływy z podłoża mine-
ralnego reprezentują typ HCO3–SO4–Ca, 
często notowany w źródłach regionu 
łódzkiego [Burchard, Maksymiuk 1997, 
Ziułkiewicz 2000, Ziułkiewicz 2005]. 
Natomiast wody odpływające z kopuły 
torfowej źródła Wardzyń I zaliczają się 
do typu prostego: HCO3–Ca. W bada-
nych wodach źródlanych udział pozosta-
łych makrojonów nie przekracza 6% 
mval, a w przypadku jonu NO3

– sięga 
11% mval. Na podstawie oceny przepro-
wadzonej przy wykorzystaniu wskaźni-
ków hydrochemicznych zaproponowa-
nych przez Hounslowa [1995] (tab. 1), 
można wnioskować, że skład chemiczny 
wód źródlanych kształtuje się w następ-
stwie wietrzenia krzemianów i węgla-
nów. Jon wapniowy pochodzi z rozpusz-
czania węglanu wapnia, a sód – z roz-
puszczania rozproszonych w utworach 
glacjalnych soli chlorkowych, przy czym 
proces wymiany jonowej nie modyfikuje 
stężeń tych kationów w badanych wo-
dach. Dopływ wód w miąższym pozio-
mie międzymorenowym następuje 
z północnego-zachodu, przez co za ob-
szar wynoszenia CaCO3 deponowanego 
w martwicach mogą uchodzić Pagórki 
Romanowskie. 

W glinach regionu łódzkiego war-
ciańskie pokłady osadów morenowych 
zawierają przeciętnie około 10% węglanu 
wapnia. Do głębokości 2 m zaznacza się 
odwapnienie, jednak w poziomie wmy-
wania, leżącym bezpośrednio poniżej, 
zawartość węglanów może osiągać ponad 
20% [Klatkowa 1993]. Świadectwa  
wmywania węglanu wapnia w dolnych 
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glinach warciańskich, znajdujących się w 
obrębie Pagórków Romanowskich, udo-
kumentowała Wieczorkowska [1975]. 

Wartości wskaźnika nasycenia (SI) 
obliczone dla minerałów węglanowych 
we wszystkich przypadkach są niższe od 
wartości +5% log K (ryc. 4). Oznacza to, 
że współczesne warunki hydrochemiczne 
nie pozwalają na wytrącanie z dopływa-
jących wód węglanów i deponowaniu ich 
w obrębie kopuły Wardzyń I. Część 
uzyskanych wartości SI jest także niższa 
od wartości –5% log K, co wskazuje na 
agresywność niektórych wód względem 
zdeponowanych w kopule węglanów, na 
przykład w wypływie nr 3. W przypadku 
minerałów: CaMg(CO3)2 i FeCO3 zary-
sowała się różnica pomiędzy wodami 
wypływającymi z podłoża mineralnego 
w niszy i na powierzchni kopuły. Te 
pierwsze wykazują stan nienasycenia 
(SICaMg[CO3]2 < –5% log K, SIFeCO3 < –5% 
log K), podczas gdy drugie są w stanie 
równowagi z węglanami (–5% log K < 
SICaMg[CO3]2 < 5% log K, –5% log K < 
SIFeCO3 < 5% log K). Może to świadczyć 
o selektywnym ługowaniu kationów 
Mg2+ i Fe2+ z martwicy węglanowej 
w kopule Wardzyń I. 

Stopień zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych w rejonie Wardzynia mineral-
nymi związkami azotu przedstawia ze-
stawienie (tab. 2) aktualnych wyników 
badań z archiwalnymi wynikami ozna-
czeń jonów NO3

– i NH4
+ w ujęciach 

wodociągowych i w otworach badaw-
czych wykonanych wokół wyrobisk. 
Zestawienie zawiera również zakresy 
regionalnego tła hydrochemicznego źró-
deł z północnej części regionu łódzkiego 
[Ziułkiewicz 1999, 2001]. Wynika  
z niego, że poziom stężenia azotanów 
w źródłach Wardzynia przekracza górny 
zakres tła i koresponduje z wartościami 
otrzymanymi w otworach badawczych 
wokół wyrobiska. Stan zanieczyszczenia 
poziomu czwartorzędowego mineralnymi 
formami azotu jest dynamiczny i zmien-
ny w profilu głębokościowym. Analizy 

wód studziennych ukazują postępujący 
wzrost stężeń wszystkich form jonowych 
azotu w środkowej części wodonośca 
międzymorenowego. Spągowa część tego 
wodonośca wykazuje niższe stężenia 
azotu mineralnego (0,05 mgN–NH4/l, 
0,15 mg N–NO3/l i brak NO2

–), zwłasz-
cza względem stanu ujęć wodociągo-
wych z roku 2010. Stan partii stropowej 
wodonośca, alimentującego źródła 
w Wardzyniu, jest bardziej złożony. Jonu 
amonowego jest tam mniej niż w dolnych 
częściach warstwy międzymorenowej, 
podobnie jak względem wód źródlanych 
Wzniesień Łódzkich (tab. 2). Jonu azoty-
nowego i azotanowego jest z kolei kilku-
krotnie więcej, zarówno w stosunku do 
wód głębszych partii poziomu czwarto-
rzędowego jak i źródeł w północnej czę-
ści regionu. Niskie stężenie azotanów 
w wodach odpływających z kopuły jest 
spowodowane procesem denitryfikacji, 
której sprzyja potencjał redoks – mierzo-
ny w miejscu wypływu wody na po-
wierzchnię kopuły wahał się w granicach 
–72 mV do +40 mV.  

O zanieczyszczeniu czwartorzędowe-
go poziomu międzymorenowego, alimen-
tującego źródła w Wardzyniu, świadczy 
obserwowana w nim inwersja minerali-
zacji wód, rosnący udział twardości nie-
węglanowej wód w twardości ogólnej 
oraz wysoki poziom stężeń mineralnych 
form azotu, zwłaszcza w stropowej czę-
ści wodonośca. Na postępujący proces 
degradacji czystości wód podziemnych 
w regionie wskazują zmiany rejestrowa-
ne w ujęciach wodociągowych, które 
nasiliły się w połowie lat 80. XX w. Za 
powyższy stan częściowo odpowiadają 
położone w bliskim sąsiedztwie dawne 
piaskownie. Na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku planowano deponować w nich 
odpady komunalne Łodzi. Plan ten nie 
został zrealizowany. Zanim jednak wy-
konano odpowiednie ekspertyzy [Olczak 
1994], już od lat 70. ubiegłego wieku 
rozpoczęto składowanie odpadów prze-
mysłowych Zakładów Włókien Chemicz- 
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Ryc. 3. Zróżnicowanie hydrochemiczne wód podziemnych w rejonie Wardzynia: a) sucha pozostałość,  
b) gradient mineralizacji wód źródlanych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, c) kompozycja twardości 

wód podziemnych w rejonie Wardzynia; 1 – otwory badawcze, 2 – poziom górnokredowy, 3 – ujęcia 
wodociągowe, 4 – spąg czwartorzędowego poziomu wodonośnego, 5 – źródła strefy krawędzi Wzniesień 
Łódzkich, 6 – źródła w Wardzyniu, 7- zmiany zarejestrowane w ujęciu wód podziemnych dla wodociągu 

w Wardzyniu. 
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Fig. 3. Hydrochemical variability of ground waters in the Wardzyń zone: a) dry residue, b) TDS gradient of 

springs in the Łódź Hills scarp, c) total hardness composition of ground water in the Wardzyń zone; 1 – study 
boreholes, 2 – upper cretaceous aquifer, 3 – water-supply wells, 4 – the bottom part of the quaternary aquifer, 

5 – springs of the Łódź Hills scarp, 6 – springs in Wardzyń, 7– changes noted in water-supply well 
in Wardzyń. 
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Tab. 1. Wartości wskaźników hydrochemicznych służących do identyfikacji genezy chemizmu wód 
podziemnych według Hounslowa [1995]. 

Lp. Wskaźnik hydrochemiczny Reguła 

1. 
    
    

 = 11 > 10 

2.     
          

 = 6 > 2 

3.    

       
 = 0,5 

4. 
    

        
   = 0,9 > 0,5* 

5.     

         
 = 0,1 < 0,5 

* przy pH = 7,1 
 
 

Tab. 2. Stężenia mineralnych związków azotu w wodach podziemnych rejonu Wardzynia. 

Jon NH4
+ [mg N/l] NO2

– [mg N/l] NO3
– [mg N/l] 

Ujęcia [1965 r. / 1980 r. / 2010 r.] 0,03/0,13/0,19 nw/0,008/0,015 0,07/0,15/0,22 

Otwory badawcze wokół wyrobisk – 
wartość średnia [n = 15] 0,05 0,023 6,32 

Źródła 
w Wardzyniu 
– wartość 
średnia 
z wyników 

podłoże mineralne 
[n = 6] 0,002 0,046 6,00 

kopuła torfowiskowa 
[n = 8] 0,007 0,056 0,07 

Źródła strefy krawędziowej Wzniesień 
Łódzkich – górny zakres tła  
hydrochemicznego 

0,15 — 5,00 

 
 
nych ANILANA. Emisja zanieczyszczeń 
do podłoża i do międzymorenowej war-
stwy wodonośnej trwa już więc od kilku 
dziesięcioleci, co znajduje potwierdzenie 
w wynikach z sieci monitoringu lokalne-
go prowadzonego wokół tego składowi-
ska pod nadzorem WIOŚ w Łodzi [Ra-
port.... 1995]. 

Geochemia osadów torfowo- 
-martwicowych 

 
W wyniku kartowania geologicznego 

udokumentowano w obrębie kopuły  
Wardzyń I osady bio- i chemogeniczne 
o miąższości od 0,2 do 1 m, natomiast 
w obrębie kopuły Wardzyń II – od 0,2 do  
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Ryc. 4. Zmienność wskaźnika SI w wodach kopuły źródliskowej Wardzyń I: 1 – kalcyt, 2 – syderyt,  

3 – dolomit. 

Fig. 4. Variability of SI values in waters from spring mire’s dome Wardzyń I: 1 – calcite, 2 – siderite,  
3 – dolomite. 

 
 
2,2 m. W spągu profilu kopuły Wardzyń 
II rozpoznano utwór mineralno-orga-
niczny o średniej zawartości materii 
mineralnej rzędu 70%, a materii orga-
nicznej na poziomie bliskim 30%. Osad 
ten cechuje się niewielką zawartością 
węglanu wapnia (<1%) oraz najwyższą 
w całym profilu zawartością potasu (oko-
ło 1 mg/g s.m.). O dużej dynamice proce-
sów rzeźbotwórczych podczas sedymen-
tacji tego osadu świadczy niska wartość 
stosunku Na/K (< 1) oraz najwyższa 
w całym profilu wartość stosunku Fe/Ca 
(ryc. 5). W pierwszym przypadku prze-
waga potasu nad sodem podczas mecha-
nicznej denudacji otoczenia torfowiska 
wynika z faktu, że potas jest pierwiast-
kiem migrującym biernie, wraz z materią 
mineralną dostarczaną, na przykład, ze 
stoku. Stopniowy wzrost wartości wapnia 
(do 250 mg/g s.m.), wskaźnika węglano-
wości (do około 3) oraz stosunku Ca/Mg 
(do 300) spowodowany jest wzmożoną 

denudacją chemiczną w zlewni (stosunek 
Na/K > 1). Sedentacja kilkunastocenty-
metrowej warstwy torfu silnie rozłożone-
go zachodziła w warunkach dobrego 
natlenienia.  

Przebudowa cyrkulacji wód podziem-
nych, polegająca na włączaniu w obieg 
kolejnych partii poziomu międzymore-
nowego, wpłynęła na zmianę efektywno-
ści zasilania torfowiska poprzez uaktyw-
nienie wypływów ascensyjnych i wytwo-
rzyła warunki sprzyjające wytrącaniu 
martwicy wapiennej. Jej sedymentacji, 
obejmującej wszystkie autogeniczne 
osady wapienne wytrącane z wód słod-
kich w warunkach subaeralnych [Dobro-
wolski 2011], mogło także sprzyjać 
szybkie wyczerpywanie zasobów roz-
puszczonego CO2 na skutek fotosyntezy 
organizmów roślinnych.  

Udokumentowana w stropie tej war-
stwy wysoka wartość stosunku Na/K 
(około 6) przy bardzo wysokiej wartości 
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Ryc. 5. Litologia oraz diagram geochemiczny profilu Wardzyń II: 1 – podłoże mineralne,  

2 – utwór mineralno-organiczny, 3 – silnie rozłożony torf, 4 – martwica wapienna,  
5 – rytmit torfowo-martwicowy, 6 – średnio rozłożony torf szuwarowo-drzewny. 

Fig. 5. Lithology and geochemical diagram from profile Wardzyń II: 1 – mineral base,  
2 – mineral-organic deposit, 3 – highly decomposed peat, 4 – tufa deposit,  

5 – peat-tufa rhytmite, 6 – moderately decomposed rush-wood peat. 
 
 
wskaźnika węglanowości (około 16) 
świadczyć może o silnym natężeniu 
denudacji chemicznej osadów Pagórków 
Romanowskich, w tym poziomu dolnej 
gliny, noszącej ślady procesu wmywania 
węglanu wapnia. Zawartość węglanów 
może w niej przekraczać 20%. 

Wskutek zmian wydajności źródeł, 
ściśle związanych ze zmianami warun-
ków termicznych, doszło do sedymenta-
cji rytmitu torfowo-martwicowego. Na-
zwa tego typu osadu, podkreślająca fa-
zowy styl akumulacji biogeniczno-
węglanowej, zaproponowana została 
przez Dobrowolskiego [2011]. W zalega-
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jącej na głębokości od 135 do 110 cm 
martwicy wapiennej średnia zawartość 
węglanu wapnia przekracza 70%, przy 
odczynie zasadowym (średnia wartość 
pH > 7,6). Stabilizacja procesów rzeźbo-
twórczych w zlewni kopuł torfowisko-
wych objawia się niewielką zawartością 
materii mineralnej (nawet <1%) i potasu 
(średnia wartość <0,1 mg/ g s.m.). Se-
dymentacja osadów węglanowych zosta-
ła przerwana sedentacją silnie rozłożone-
go torfu, zalegającego na głębokościach 
od 113 do 109 cm i od 95 do 90 cm. 
Gwałtowny spadek wartości stosunku 
Ca/Mg oraz Na/K świadczy o ogranicze-
niu denudacji chemicznej w zlewni tor-
fowiska oraz o wzroście roli denudacji 
mechanicznej w kształtowaniu składu 
chemicznego osadów torfowych. Za 
bierną dostawą magnezu i potasu prze-
mawia również fakt, że sole tych pier-
wiastków, przy dopływie wód podziem-
nych, wytrącają się najpóźniej – po wy-
trąceniu sodu, wapnia i żelaza [Goździk, 
Konecka-Betley 1992]. Możliwą przy-
czyną zmiany sedymentacji osadów 
martwicowych na osady torfowe była 
działalność człowieka i zmiana obiegu 
wody w zlewni (na przykład wylesienie 
zlewni i wzrost znaczenia spływu po-
wierzchniowego w bilansie wodnym 
zlewni). 

Warstwa nadległego względem utwo-
rów martwicowych, silnie rozłożonego 
torfu drzewnego cechuje się odczynem 
obojętnym (pH około 7,2), wzrostem 
zawartości potasu do 0,5 mg/ g s.m., 
spadkiem zawartości węglanu wapnia 
przy jednoczesnym wzroście zawartości 
materii organicznej do około 80%.  

Zgodnie z ekologiczną klasyfikacją 
torfowisk źródliskowych Succowa 
[1988], która opiera się na kryteriach 
morfologicznych, geologicznych i che-
micznych, kopuły źródliskowe w War-
dzyniu należy zaliczyć do typu eutroficz-
no-wapiennego.  

 

Wnioski  
 
Analiza położenia morfologicznego 

i hydrograficznego kopuł źródliskowych 
w Wardzyniu świadczy, że wykazują one 
podobieństwo do obiektów opisywanych 
w innych częściach Polski. Kopuły mar-
twicowe często występują w obrębie 
zabagnionych den dolinnych, jak na 
przykład w dolinie cieku Topiel w dorze-
czu Parsęty [Osadowski i in. 2009] oraz 
u podnóża kulminacyjnych form terenu 
i w pobliżu ważnego działu wodnego, 
który wyznaczają [Ilnicki 2002]. Omó-
wione w niniejszej pracy obiekty repre-
zentują typ eutroficzno-wapienny doku-
mentowany, między innymi, przez Wo-
łejkę [2000] na Pomorzu. 

 Źródła, dzięki którym w Wardzyniu 
utworzyły się kopuły torfowiskowe, 
korespondują z warunkami funkcjono-
wania wypływów wód podziemnych 
w regionie łódzkim pod względem poło-
żenia hipsometrycznego, morfologiczne-
go, wydajności oraz mineralizacji wód. 
Wody podziemne warstwy międzymore-
nowej, alimentujące źródła w Wardzyniu, 
wykazują czytelne symptomy zanie-
czyszczenia – wysoki udział twardości 
niewęglanowej, anomalne stężenia azotu 
azotanowego i podwyższone azotu azo-
tynowego. Ma ono odzwierciedlenie 
w zmianach, które są rejestrowane 
w najbliższej okolicy od co najmniej 
trzydziestu lat i obejmują swoim zasię-
giem wgłębne partie drenowanego przez 
źródła wodonośca. Warunki utleniająco-
redukcyjne panujące w osadach kopuł 
torfowiskowych wywołują zmianę typu 
hydrochemicznego wód źródlanych 
z wodorowęglanowo-siarczanowo-
-wapniowych na wodorowęglanowo- 
-wapniowe. W wodach podpływających 
przez kopuły torfowiskowe czytelny jest 
również proces denitryfikacji. 

Współczesne wody podziemne, prze-
sycające kopułę torfowo-źródliskową, 
znajdują się w stanie równowagi z kalcy-
tem oraz w stanie nienasycenia w stosun-
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ku do dolomitu i syderytu. Nie ma więc 
obecnie możliwości abiotycznego depo-
nowania osadów węglanowych w obrębie 
badanej kopuły. Zmiana wartości wskaź-
nika SI dla dolomitu i syderytu, jaka 
następuje w wyniku filtracji wód pod-
ziemnych poprzez osady organiczno-
martwicowe, może świadczyć o selek-
tywnym ługowaniu z nich Mg i Fe. 

Skład chemiczny udokumentowanych 
osadów torfowych i wapiennych pozwo-
lił na wyróżnienie okresów wzmożonej 
dostawy allochtonicznej materii mineral-
nej oraz na rekonstrukcję warunków 
wilgotnościowych panujących w otocze-
niu niszy źródliskowej.  

Sedymentacja osadów wapiennych 
stanowi zapis wzmożonej denudacji 
chemicznej zlewni, natomiast średni 
i silny stopień rozkładu torfu świadczy 
o narastaniu autochtonicznej materii or-

ganicznej w warunkach dobrego natle-
nienia oraz przy wzmożonej denudacji 
mechanicznej otoczenia niszy. 
 
Podziękowania 

 
Prace badawcze sfinansowano ze 

środków na działalność statutową Pra-
cowni Geologii Uniwersytetu Łódzkiego 
i Katedry Badań Czwartorzędu Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Analizy geochemiczne 
osadów węglanowych i torfowych finan-
sowane były w ramach projektu: Dokto-
ranci Regionalna Inwestycja w Młodych 
Naukowców (DRIM) współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Człowiek – najlepsza inwes-
tycja. 
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Summary 
 
Conditions of functioning of spring-fed bogs in the southern part of the Łódź Hills 
 

In the past, Central Poland was considered as an area where springs do not occur in 
abundance. Gradually collected results of regional hydrological studies, however, permit 
us to include the vicinity of Łódź to the group of areas with the highest representation of 
springs in the Polish Lowland. Two zones particularly stand out in this respect: the 
northern boundary of the Łódź Hills, and the Szczerców Basin. Otherwise, the occur-
rence of springs is largely confined to deeply indented river valleys. Although the mod-
ern Wolbórka River valley is not one of them, it includes a waterhead zone stretching 
from Tuszyn to the east to Wardzyń to the west. The exceptional character of the springs 
in Wardzyń involves peat formations elevated above the lower waterhead zone, develop-
ing two recognisable dome-like formations made of organic and tufa sediments. Such 
formations do not occur anywhere else in this thoroughly crenologically studied region. 
Therefore, they should be considered as the first documented case of the existence of 
such formations in Central Poland. Therefore, preliminary research has been conducted, 
aimed at an identification of conditions of development and modern functioning of 
spring-fed peat domes in the direct vicinity of Łódź, outside the currently known areas of 
occurrence of this type of peatlands. Works conducted so far covered hydrological, hy-
drochemical, geological, and geomorphological field research, including sampling of 
waters and rocks, further analysed in the laboratories of the Faculty of Geographical 
Sciences of the University of Łódź. The waterhead niche and the adjacent peat dome 
Wardzyń I were selected for analyses due to the constant, locally concentrated ground-
water outflow present on its surface. Hydrochemical observations were carried out dur-
ing one year, from March 2011 to March 2012. Five sites were selected for the study: 
two in the waterhead niche, directly on the outflows of groundwaters – one ascending 
and one descending, and three on the surface of the dome, in the direct vicinity of non-
concentrated groundwater outflows. 

The objective of the geological and geochemical analyses of the peat-tufa domes was 
to reconstruct the conditions of deposition of the sediments. The works included: 
 mapping of the spring-fed domes, involving 100 corings by means of stick and 30 

corings by means of a gouge auger. Two peat-tufa sediment cores were also taken by 
means of an Instorf corer; 

 sampling in laboratory conditions; the cores were divided into sections with a length 
from 1 cm (at high lithofacial differentiation of sediments) to 2.5 cm (in the case of 
homogenous sediment). A total of 185 biogenic sediment samples were taken from 
the cores: 73 samples from the core from the Wardzyń I dome, and 112 samples from 
the core from the Wardzyń II dome; 
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 identification of basic components of biogenic sediments, i.e. organic matter (loss on 
ignition method in a muffle furnace at a temperature of 550oC), calcium carbonate 
(volumetric method by means of the Scheibler’s apparatus), terigenic and biogenic 
silica (sample dissolution in hydrochloric acid and potassium hydroxide), and reac-
tion (potentiometric method – in distilled water). 
Changes in humidity conditions during peat sedention were determined based on the 

degree of decomposition according to the von Post scale (Tobolski 2000). Two types of 
decomposition process of autochthonous organic matter are distinguished: primary (re-
lated to peatlands with growing peat) and secondary (related to e.g. dehydration) 
(Drzymulska 2003). Additionally, in the Geochemical Laboratory of the Faulty of Earth 
Sciences of the University of Szczecin detailed geochemical analyses were performed 
for 93 samples from the profile Wardzyń II (i.e. identification of content of micro- and 
macroelements). Ash resulting from ignition, devoid of organic matter, was subject to 
wet dissolution in a microwave mineraliser by means of concentrated nitric acid, 10% 
hydrochloric acid, and perhydrol. In the resulting solution, elements helpful in palaeoge-
ographical reconstruction were identified by the method of atomic absorption spectros-
copy: Na, K, Ca, Mg, Fe, and Mn. The analysis of environmental change during the 
sediment deposition applied the content of calcium and potassium, and the following 
geochemical indices reflect the most important changes in contribution of selected ele-
ments: 
 sediment carbonacity index – as the relation of the content of calcium carbonate to 

organic matter. The index constitutes a quantitative measure of lithological variabil-
ity of sediments (Wojciechowski 2000), and reflects relative changes in the intensity 
of leaching of calcium carbonate from the ecosystem’s underground catchment, 

 water eutrophication index – as the relation of the content of iron to calcium 
(Wojciechowski 2000, Bałaga et al. 2002, Betchel et al. 2007), 

 indices of the type of mechanical and chemical denudation in the peatland catchment 
– as the relation of the content of sodium to potassium, and content of calcium to 
magnesium. 
The analysis of morphological and hydrographic location of the spring-fed peat 

domes in Wardzyń suggests their similarity to localities described in other parts of Po-
land. Tufa domes frequently occur on boggy valley floors, e.g. in the Topiel Stream 
valley in the catchment of the Parsęta River (Osadowski et al. 2009), as well as at the 
foot of the upstanding landforms and in the vicinity of an important watershed running 
through them (Ilnicki 2002). The objects discussed in the article represent the eutrophic-
calcareous type, documented among others by Wołejko (2000) in the Pomerania region. 

The springs which contributed to the development of the peat domes in Wardzyń cor-
respond with the conditions of functioning of groundwater outflows in the Łódź region 
in terms of hypsometric and morphological location, efficiency, and water mineralisa-
tion. The groundwaters of the intermorainic horizon, feeding the sources in Wardzyń, 
show the evidence of pollution – high contribution of non-carbonate hardness, abnormal 
concentrations of nitrate nitrogen, and an increased nitric nitrogen. This is reflected in 
changes recorded in the direct vicinity over at least the last 30 years, occurring in the 
deep parts of the aquifer drained by the springs. The oxygenation-reduction conditions 
occurring in the sediments of the peat domes result in the change of hydrochemical type 
of spring waters from hydrogen carbonate-sulfate-calcareous to hydrogen carbonate-
calcareous. Waters penetrating the peat domes also show the denitrification process. 

The modern groundwaters penetrating the spring-fed bog remain in balance with cal-
cite, and are in the state of non-saturation in relation to dolomite and siderite. Therefore, 
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no possibility currently occurs of abiotic deposition of carbonate sediments within the 
analysed peat dome. The change in the SI index for dolomite and siderite resulting from 
filtration of groundwaters through organic-tufa sediments suggests selective leaching of 
Mg and Fe. 

The chemical composition of the documented peat and calcareous sediments permit 
us to distinguish periods with an increased allochthonous supply of mineral matter, and 
to reconstruct humidity conditions occurring in the vicinity of the waterhead niche. 

Deposition of the calcareous sediments constitutes a record of enhanced chemical 
denudation in the catchment. The moderate to strong degree of peat decomposition sug-
gests growth of autochthonous organic matter in conditions of good oxygenation and an 
increased mechanical denudation of the vicinity of the niche. 
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Streszczenie 

 
Na podstawie codziennych wartości temperatury minimalnej i maksymalnej z wielo-

lecia 1976–2005 z dwóch stacji warszawskich (Okęcia i Uniwersytetu) obliczono średnią 
miesięczną liczbę dni bardzo mroźnych (z temperaturą minimalną poniżej –10°C) 
i mroźnych (z temperaturą maksymalną poniżej 0°C) oraz wyznaczono okresy ich wy-
stępowania w ciągu roku. Korzystając ze zmodyfikowanego Kalendarza typów cyrkula-
cji według Lityńskiego i danych o masach powietrznych, określono prawdopodobieństwo 
warunkowe pojawiania się dni bardzo mroźnych i mroźnych podczas dni o określonych 
typach cyrkulacji i adwekcji poszczególnych mas powietrznych. Największe prawdopo-
dobieństwo ich wystąpienia stwierdzono w masie powietrznej polarnej kontynentalnej 
i arktycznej oraz w makrotypie antycyklonalnym. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Zagadnienie termicznych dni charak-
terystycznych w różnych regionach Pol-
ski było podejmowane, między innymi, 
przez: Madanego [1971], Owczarek 
[2000], Miętusa [2006], Usckę-Kowal-
kowską i Klejnę [2009], Żmudzką [2009] 
oraz Koźmińskiego i Michalską [2010, 
2011]. Problemem termicznych dni cha-
rakterystycznych w Warszawie zajmowa-
ła się Kossowska-Cezak [2003]. Badała 
głównie przebieg roczny tych dni oraz 
zmienność ich liczby z roku na rok. 
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest 
określenie wpływu cyrkulacji atmosfe-
rycznej na występowanie dni charaktery-
stycznych w okresie zimowym. 

Dni charakterystyczne są jedną z wie-
lu charakterystyk termicznych. Delimita-
cja tych dni opiera się na wartościach 
temperatury maksymalnej lub minimal-
nej. W pracy przyjęto następujące progi 
termiczne do wyznaczenia dni charakte-
rystycznych okresu chłodnego [Kossow-
ska-Cezak i in. 2000]: dzień bardzo 
mroźny – temperatura minimalna   
< –10°C; dzień mroźny – temperatura 
maksymalna < 0°C. 

W opracowaniu wykorzystano dobo-
we wartości temperatury minimalnej 
i maksymalnej z lat 1976–2005. Dane te 
pochodzą z dwóch stacji warszawskich: 
śródmiejskiej (Uniwersytet Warszawski) 
oraz peryferyjnej (Okęcie). 
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Cyrkulację atmosferyczną scharakte-
ryzowano na podstawie Kalendarza 
typów cyrkulacji według Lityńskiego 
[1969] zmodyfikowanego przez Pianko-
Kluczyńską [2007], a także na podstawie 
mas powietrznych sczytanych z Codzien-
nych Biuletynów Meteorologicznych, 
obejmujących lata 1976–1990.  

Wykorzystując informacje o tempera-
turze maksymalnej i minimalnej, wyzna-
czono dni mroźne i bardzo mroźne. Na-
stępnie określono ich średnią liczbę 
w miesiącach oraz średnie daty początku 
i końca okresu ich występowania. Ponad-
to wyznaczono długość trwania okresu 
z analizowanymi dniami oraz najwcze-
śniejsze i najpóźniejsze daty ich poja-
wiania się. 

Scharakteryzowano także prawdopo-
dobieństwo warunkowe wystąpienia dni 
mroźnych i bardzo mroźnych w poszcze-
gólnych masach powietrznych oraz ma-
krotypach cyrkulacji wyróżnionych ze 
względu na kierunek adwekcji i układ 
ciśnienia. Dodatkowo zostało obliczone 
prawdopodobieństwo przekroczenia  
progów termicznych, określających in-
tensywność dni charakterystycznych. 
Wyniki zostały odniesione do wszystkich 
przypadków wystąpienia dnia charakte-
rystycznego w danej masie powietrznej 
i zobrazowane w postaci krzywych sku-
mulowanych prawdopodobieństwa. 

Artykuł powstał na podstawie pracy 
magisterskiej Lisowskiej [2011], opisują-
cej wpływ cyrkulacji atmosferycznej na 
wszystkie termiczne dni charakterystycz-
ne w Warszawie w wieloleciu 1976–
2005. 
 
Średnia miesięczna liczba dni bardzo 
mroźnych i mroźnych 

 
W analizowanym okresie na Okęciu 

wystąpiło w ciągu roku średnio 17 dni 
bardzo mroźnych, a na stacji UW – 13 
(ryc. 1). Mniejsza liczba dni bardzo 
mroźnych na UW wynika z położenia 
stacji w centrum Warszawy, gdzie inten-
sywność miejskiej wyspy ciepła jest 
szczególnie duża [Wawer 1997, 1998], 
co przyczynia się do łagodzenia ekstre-
mów termicznych w chłodnej porze roku. 
Na obu stacjach stwierdzono podobną 
liczbę dni mroźnych – 35 na Okęciu 
i o jeden dzień więcej na Uniwersytecie. 

Dni bardzo mroźne są obserwowane 
od listopada do marca. We wszystkich 
miesiącach jest ich więcej na Okęciu niż 
na stacji śródmiejskiej. W ciągu roku jest 
ich najwięcej w styczniu (ponad 6 na 
Okęciu). Dosyć często występują także 
w lutym. Dni mroźne również występują 
najczęściej w styczniu. Jedna trzecia dni 
w tym miesiącu ma temperaturą maksy-
malną < 0°C (ryc. 2). 

 

 
Ryc. 1. Średnia miesięczna liczba dni bardzo mroźnych w Warszawie (1976–2005). 

Fig. 1. The average number of heavy frost days in Warsaw (1976–2005). 
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Ryc. 2. Średnia miesięczna liczba dni mroźnych w Warszawie (1976–2005). 

Fig. 2. The average number of ice days in Warsaw (1976–2005). 
 
 

W półroczu chłodnym dni mroźne 
i bardzo mroźne występują najrzadziej 
w marcu i listopadzie. Pojedyncze dni 
mroźne pojawiają się w kwietniu i paź-
dzierniku. 

 
Okresy z dniami bardzo mroźnymi 
i mroźnymi 

 
Okres z dniami bardzo mroźnymi 

rozpoczyna się na Okęciu średnio 16. 
grudnia, a na stacji uniwersyteckiej – 
ponad tydzień później. Koniec okresu 
z dniami bardzo mroźnymi przypada 
średnio w Warszawie na 12. lutego na 
stacji peryferyjnej i 11. lutego na śród-
miejskiej. Na Uniwersytecie, w sezonach 
zimowych 1987/1988 i 1988/1989, dni 
bardzo mroźne nie wystąpiły. Na Okęciu 
okres z dniami bardzo mroźnymi trwa 
średnio 58 dni, a na Uniwersytecie 
o dziewięć dni mniej. Najkrótszy okres 
na obu stacjach wyniósł jeden dzień 
(zimy 1987/1988, 1988/1989 na Okęciu 
i zimy 1994/1995, 1999/2000, 2001/2002 
na Uniwersytecie), natomiast najdłuższy 
– 108 dni na stacji peryferyjnej (zima 

2004/2005) i 98 na śródmiejskiej (zima 
1979/1980) (ryc. 3, ryc. 4). 

Na obu stacjach okres z dniami 
mroźnymi zaczyna się średnio 23. listo-
pada, koniec zaś na Okęciu przypada 26. 
lutego, a na Uniwersytecie – dwa dni 
później. Średnio okres z dniami mroź-
nymi wynosi na Okęciu 47 dni, a na 
Uniwersytecie o dwa dni więcej (ryc. 5, 
ryc. 6). 

Daty początku i końca okresu 
z dniami bardzo mroźnymi są bardzo 
zmienne z roku na rok. Większe zróżni-
cowanie jest obserwowane na Uniwersy-
tecie. Daty rozpoczęcia okresu występo-
wania tych dni są zwykle wcześniejsze 
na stacji peryferyjnej niż śródmiejskiej. 
Daty końca tego okresu są bardzo zbliżo-
ne na obu stacjach, jednak na UW poje-
dyncze dni bardzo mroźne mogą się 
pojawiać jeszcze w trzeciej dekadzie 
marca. Daty początku i końca okresu 
z dniami mroźnymi są również bardzo 
zbliżone na obu analizowanych stacjach. 
Jest to użyteczne przy prognozowaniu 
wystąpienia tego dnia charakterystycz-
nego. 
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Ryc. 3. Daty początku i końca okresu z dniami bardzo mroźnymi oraz długość jego trwania na stacji 

Warszawa-Okęcie (1976–2005). 

Fig. 3. Dates of beginning and end of the period with heavy frost days and the length of its duration  
in Warsaw-Okęcie (1976–2005). 

 

 
Ryc. 4. Daty początku i końca okresu z dniami bardzo mroźnymi oraz długość jego trwania na stacji 

Warszawa-Uniwersytet (1976–2005). 

Fig. 4. Dates of beginning and end of the period with heavy frost days and the length of its duration  
in Warsaw-University (1976–2005). 

 
 
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na 
występowanie dni bardzo mroźnych 
i mroźnych 

 
W Warszawie dni bardzo mroźne wy-

stępują stosunkowo rzadko, dlatego 
prawdopodobieństwo warunkowe ich 
wystąpienia w poszczególnych układach 
barycznych, podczas określonych kie-

runków adwekcji i typów cyrkulacji, 
także jest dosyć małe. 

Na obu stacjach największe prawdo-
podobieństwo wystąpienia dni bardzo 
mroźnych jest związane z układami anty-
cyklonalnymi (ponad 6,5% na Okęciu). 
Najrzadziej dzień ten pojawia się pod-
czas zalegania układów niskiego ciśnie-
nia (około 2%). Podobnie jest w przy- 
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Ryc. 5. Daty początku i końca okresu z dniami mroźnymi oraz długość jego trwania  

na stacji Warszawa-Okęcie (1976–2005). 

Fig. 5. Dates of beginning and end of the period with ice days and the length of its duration 
in Warsaw-Okęcie (1976–2005). 

 

 
Ryc. 6. Daty początku i końca okresu z dniami mroźnymi oraz długość jego trwania na stacji  

Warszawa-Uniwersytet (1976–2005). 

Fig. 6. Dates of beginning and end of the period with ice days and the length of its duration 
in Warsaw-University (1976–2005). 

 
 
padku dni mroźnych (tab. 1, tab. 2) . 
Największe prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia zaznacza się przy makroty-
pie antycyklonalnym (ponad 13%), 
a najmniejsze – przy cyklonalnym (około 
5%). 

Z adwekcją powietrza z kierunku 
wschodniego jest związane największe 
prawdopodobieństwo warunkowe wystą-
pienia dni bardzo mroźnych i mroźnych. 
Na Okęciu, w przypadku napływu masy 
powietrznej ze wschodu, można z 10% 
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Tab. 1. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienie dni bardzo mroźnych w układach barycznych 
w Warszawie w latach 1976–2005. 

Układ baryczny 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
antycyklonalny 6,6 4,9 
cyklonalny 2,2 2,0 
bezgradientowy 4,9 3,5 

 
Tab. 2. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni mroźnych w układach barycznych  

w Warszawie w latach 1976–2005. 

Układ baryczny 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
antycyklonalny 12,8 12,7 
cyklonalny 4,8 5,3 
bezgradientowy 9,6 10,4 

 
 
pewnością stwierdzić możliwość wystą-
pienia dnia bardzo mroźnego i z blisko 
20% pewnością – mroźnego. Te ostatnie 
równie często występują przy adwekcji 
z południowego wschodu (tab. 3, tab. 4). 

Największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia dni bardzo mroźnych jest 
związane z typami Ea i E0, na obu sta-
cjach wynosi ono ponad 10%. Na Okęciu 
prawdopodobieństwo tego samego rzędu 
jest także w przypadku typu NE0 (tab. 5). 

Dni mroźne charakteryzują się naj-
wyższym prawdopodobieństwem wystą-
pienia podczas typów: Ea, E0 oraz SEa. 
W ponad jednej piątej przypadków 
stwierdzono w nich dzień mroźny 
(tab. 6). 

 
Wpływ mas powietrznych na 
występowanie dni bardzo mroźnych 
i mroźnych 

 
Największe prawdopodobieństwo wa-

runkowe wystąpienia dni bardzo mroź-
nych jest związane z napływem powie-
trza polarnego kontynentalnego. Na Okę-
ciu wynosi ono ponad 15%, na Uniwer-

sytecie jest o 2% niższe. Przy adwekcji 
powietrza arktycznego także można się 
spodziewać dni bardzo mroźnych – na 
stacji peryferyjnej prawdopodobieństwo 
osiąga 13%, a na śródmiejskiej jest o 2% 
niższe (tab. 7). 

Podobnie jak w przypadku dni bardzo 
mroźnych, największe prawdopodobień-
stwo wystąpienia dni mroźnych towarzy-
szy adwekcji powietrza polarnego konty-
nentalnego. Na stacji uniwersyteckiej 
wynosi ono ponad 30%, a na Okęciu jest 
o 4% niższe. Ten dzień charakterystycz-
ny odznacza się około 23% prawdopodo-
bieństwem wystąpienia w masie powie-
trza arktycznego (tab. 8). 

Najniższe wartości temperatury mi-
nimalnej w dniach bardzo mroźnych 
występują w powietrzu polarnym konty-
nentalnym i arktycznym. W dni bardzo 
mroźne, podczas adwekcji tych mas 
powietrznych, z ponad 10% prawdopo-
dobieństwem można stwierdzić, że tem-
peratura minimalna spadnie poniżej –
20°C. W powietrzu polarnym morskim 
prawdopodobieństwo wystąpienia takiej 
temperatury jest bliskie zeru (ryc. 7).  
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Tab. 3. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni bardzo mroźnych w zależności od kierunku 
adwekcji powietrza w Warszawie w latach 1976–2005. 

Kierunek adwekcji 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
N 5,0 2,9 

NE 7,8 6,0 
E 10,2 8,9 

SE 7,8 7,6 
S 4,3 4,0 

SW 1,6 1,1 
W 2,0 1,1 

NW 1,4 0,4 
0 5,6 3,3 

 
Tab. 4. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni mroźnych w zależności od kierunku adwekcji 

powietrza w Warszawie w latach 1976–2005. 

Kierunek adwekcji 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
N 9,3 8,5 

NE 14,3 12,9 
E 19,3 18,7 

SE 17,2 18,3 
S 10,3 11,4 

SW 3,1 4,2 
W 3,0 4,2 

NW 3,3 3,9 
0 11,1 11,5 

 
 

Podobna sytuacja jest w przypadku 
dni mroźnych – największe prawdopodo-
bieństwo dużych spadków temperatury 
maksymalnej powietrza zaznacza się 
przy adwekcji masy powietrza polarnego 
kontynentalnego i arktycznego. W dni 
mroźne w takich sytuacjach synoptycz-
nych z ponad 30% pewnością można się 
spodziewać spadku temperatury maksy-
malnej do –5°C, podczas gdy przy na-
pływie powietrza polarnego morskiego 
prawdopodobieństwo jest trzykrotnie 
mniejsze. Spadku temperatury maksy-

malnej do –15°C w powietrzu polarnym 
kontynentalnym i arktycznym można się 
spodziewać z około 5% pewnością   
(ryc. 8). 
 
Podsumowanie 

 
Dni bardzo mroźne i mroźne w ciągu 

roku występują najczęściej w styczniu. 
Średnio jedna trzecia dni w tym miesiącu 
jest mroźna. W półroczu chłodnym naj-
rzadziej są one notowane w listopadzie 
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Tab. 5. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni bardzo mroźnych w typach cyrkulacji w Warszawie 
w latach 1976–2005. 

Typ cyrkulacji 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
Nc 4,8 2,8 
Na 5,2 3,0 
No 5,0 2,7 

NEc 5,0 3,8 
NEa 7,4 6,6 
NEo 11,1 6,6 
Ec 4,8 4,8 
Ea 11,5 10,1 
Eo 12,8 10,6 

SEc 3,5 3,9 
SEa 9,9 9,3 
SEo 7,8 7,8 
Sc 2,2 3,3 
Sa 6,3 5,3 
So 4,1 3,3 

SWc 0,3 0,5 
SWa 3,7 2,1 
SWo 1,0 1,0 
Wc 0,5 1,1 
Wa 3,8 1,7 
Wo 1,2 0,3 

NWc 0,7 0,0 
NWa 2,1 0,8 
NWo 1,2 0,5 
Oc 1,0 0,7 
Oa 8,8 5,3 
Oo 4,9 2,7 

 
 
i marcu. Pojedyncze dni mroźne pojawia-
ją się w kwietniu i październiku. 

Dni bardzo mroźne są obserwowane 
częściej na stacji peryferyjnej (Okęcie) 
niż śródmiejskiej (Uniwersytet). Z kolei 
liczba dni mroźnych na obu stacjach jest 
podobna. Wynika to ze specyficznego 

położenia stacji uniwersyteckiej w cen-
trum Warszawy, gdzie silnie zaznacza się 
miejska wyspa ciepła, łagodząca ekstre-
ma termiczne okresu chłodnego. 

Dni mroźne i bardzo mroźne są zwią-
zane z układami antycyklonalnymi 
i adwekcją powietrza z sektora wschod- 
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Tab. 6. Prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia dni mroźnych w typach cyrkulacji w Warszawie 
w latach 1976–2005. 

Typ cyrkulacji 
Prawdopodobieństwo warunkowe (%) 

Okęcie Uniwersytet 
Nc 8,7 7,2 
Na 9,4 9,1 
No 10,1 9,2 

NEc 12,6 11,1 
NEa 13,1 12,2 
NEo 18,1 16,0 
Ec 9,6 6,4 
Ea 22,3 22,7 
Eo 22,6 22,6 

SEc 6,7 9,1 
SEa 21,7 21,7 
SEo 18,6 20,5 
Sc 4,7 7,1 
Sa 15,8 13,8 
So 10,5 13,8 

SWc 0,7 2,2 
SWa 6,8 7,2 
SWo 2,3 3,5 
Wc 0,8 2,1 
Wa 5,9 6,7 
Wo 1,5 3,1 

NWc 1,6 2,3 
NWa 5,4 6,0 
NWo 3,0 3,5 
Oc 6,2 6,6 
Oa 14,7 14,7 
Oo 9,8 11,2 

 
 
niego. Największe prawdopodobieństwo 
warunkowe ich wystąpienia jest notowa-
ne w masie powietrza polarnego konty-
nentalnego i arktycznego.  

Największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia dni mroźnych i bardzo mroź-

nych stwierdzono w typach Ea i E0. 
W przypadku dni bardzo mroźnych wy-
nosi ono ponad 10%, a mroźnych – około 
25%. 
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Ryc. 7. Krzywe skumulowane prawdopodobieństwa wystąpienia temperatury minimalnej powietrza poniżej 
określonych wartości w czasie dni bardzo mroźnych w poszczególnych masach powietrznych w Warszawie 

(1976–1990). 

Fig. 7. Cumulative distribution function for minimum air temperature below certain values during the heavy 
frost days in each air mass in Warsaw (1976–1990). 

 

 
Ryc. 8. Krzywe skumulowane prawdopodobieństwa wystąpienia temperatury maksymalnej powietrza poniżej 

określonych wartości w czasie dni mroźnych w poszczególnych masach powietrznych 
w Warszawie (1976–1990). 

Fig. 8. Cumulative distribution function for maximum air temperature below certain values during the ice days 
in each air mass in Warsaw (1976–1990). 
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Tab. 7. Prawdopodobieństwo wystąpienia dni bardzo mroźnych w masach powietrznych w Warszawie 
w latach 1976–1990. 

Masa powietrza 
Prawdopodobieństwo (%) 

Okęcie Uniwersytet 
PA 13,8 11,6 

PPm 1,2 0,7 
PPk 15,6 13,6 
PZ 0,0 0,0 
X 4,3 2,2 

 
 

Tab. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych w masach powietrznych w Warszawie 
w latach 1976–1990. 

Masa powietrza 
Prawdopodobieństwo (%) 

Okęcie Uniwersytet 
PA 22,7 23,1 

PPm 3,7 4,1 
PPk 26,6 30,2 
PZ 0,0 0,0 
X 2,2 6,5 
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Summary 
 
The influence of the atmosferic circulation on the heavy frost and ice days  
in Warsaw (1976–2005) 
 

On the basis on daily values of maximum and minimum temperature from years 
1976–2005 of the two weather stations in Warsaw – Okęcie and the University –
 calculated average monthly number of days with heavy frost (with a minimum tempera-
ture below –10°C) and ice days (with a maximum temperature below 0°C) and determi-
nation the periods of their occurrence during the year. Atmospheric circulation was char-
acterized by using modified Calendar of circulation types after Lityński and air masses. 
Then was determined its influence on occurrence of heavy frosts and ice days. In addi-
tion has been calculated probability of exceeded certain values of minimum and maxi-
mum air temperature during the heavy frost and ice days in each air mass. The results are 
presented as a cumulative distribution function.  

Heavy frost and ice days during the year are most common in January. Approximate-
ly 1/3 days in this month is frosty. In the cold half-year are rarely quoted in Novem-
ber and March. Single frosty days occur in April and October. 

Heavy frost days are observed more frequently in Okęcie than in the University. The 
number of ice days on both stations is similar. This is due to the specific location of the 
University station in the city center, where strongly affects urban heat island decreasing 
thermal extremes of cold period. 

Heavy frost and ice days are related with anticyclonic types and airflow from eastern 
sector. The highest probability of their occurrence is in continental Polar and Arctic air 
masses. 

The highest probability of appearance heavy frost and ice days was calculated in at-
mospheric circulation types Ea and E0 (more than 10% for ice days and about 25% for 
heavy frost days). 
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Streszczenie 

 
Celem opracowania jest porównanie wielkości i struktury zachmurzenia w Gaiku-

Brzezowej i Krakowie w latach 2001–2010, które były odmienne pod względem cyrku-
lacji atmosferycznej w stosunku do XX w. W opracowaniu wykorzystano wyniki obser-
wacji wielkości zachmurzenia i rodzajów chmur wykonywanych w latach 2001–2010 na 
Stacjach Naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Gaiku-Brzezowej oraz Krakowie. 

Obliczono średnie wielkości zachmurzenia oraz częstość występowania rodzajów 
chmur. Porównano liczby dni bezchmurnych, pogodnych, pochmurnych, chmurnych 
oraz całkowicie zachmurzonych. W porównaniu z ostatnią dekadą XX w. zachmurze-
nie na stacjach zmniejszyło się. W 2006 r. na obydwu wystąpiło najmniejsze zachmu-
rzenie i najwięcej dni bezchmurnych. W Gaiku-Brzezowej wzrósł udział chmur Cumu-
lus. W Krakowie jeszcze częściej notowano Stratocumulus odsłonięty przez zmniejsze-
nie częstości chmur Stratus. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Zachmurzenie w strefie umiarkowa-
nej kształtowane jest głównie przez wa-
runki cyrkulacyjne oraz – w różnym 
stopniu, w zależności od pory dnia i roku 
– modyfikowane przez warunki lokalne. 
Dobrym przykładem istnienia oddziały-
wania warunków lokalnych jest porów-
nanie zachmurzenia na blisko położo-
nych terenach, znajdujących się w tym 
samym typie cyrkulacji, ale w otoczeniu 
posiadającym odmienne modyfikacje 
klimatu. W mezoskali przykładami ta-
kich lokalizacji mogą być Gaik-Brze-

zowa oraz Kraków. Stacja klimatolo-
giczna w Gaiku-Brzezowej jest zlokali-
zowana na Pogórzu Wielickim, gdzie 
charakterystycznymi formami terenu są 
ułożone równoleżnikowo garby o rozle-
głych wierzchowinach oraz doliny rzecz-
ne, a wysokości względne osiągają 150–
200 m. Na największej z rzek, Rabie, 
w 1986 r. został utworzony Zbiornik 
Dobczycki. Ma on powierzchnię 950 ha 

i pojemność 99,2 mln m3. Stacja IGiGP 
UJ w Gaiku-Brzezowej, która pierwotnie 
była położona bliżej dna doliny, na pra-
wym, południowym brzegu Raby, musia-
ła zostać przeniesiona na wierzchowinę 
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garbu (od tej pory z trzech stron otoczo-
nego wodą). Z tego powodu stacja – 
oprócz dostarczenia materiału do badań 
nad klimatem Pogórza Karpackiego – 
dała możliwość badań wpływu zbiornika 
wodnego na mezoklimat.  

Część Krakowa, w której zlokalizo-
wana jest stacja klimatologiczna UJ, 
położona jest na obniżonym terenie Po-
mostu Krakowskiego, w przewężeniu 
doliny Wisły. Jak dowodzi Matuszko 
[2009], położenie takie, z częściowym 
osłonięciem od zachodu i całkowitym 
otwarciem od wschodu, warunkuje częste 
występowanie równowagi stałej i inwer-
sji temperatury, zaleganie mgły i kontra-
sty w rozkładzie sum promieniowania na 
stokach o ekspozycji południowej i pół-
nocnej. Od przełomu XIX i XX w., kiedy 
miasto leżało na terenie podmokłym, 
sprzyjającym powstawaniu mgieł i ni-
skich chmur warstwowych, przeprowa-
dzono prace regulacyjne na Wiśle i zme-
liorowano teren, co – w połączeniu 
z rozbudową terenów miejskich Krakowa 
– spowodowało osuszenie powietrza 
(ryc. 1). 

 
Dotychczasowy stan badań 

 
W literaturze klimatologicznej istnie-

ją prace, w których dowiedziono istotne-
go wpływu cyrkulacji atmosferycznej na 
kształtowanie zachmurzenia. Biorą one 
pod uwagę skalę lokalną [Matuszko 
1998a, 2002], na przykład opisywany 
w artykule Kraków, lub mezosynoptycz-
ną [Niedźwiedź 1981], będącą podstawą 
do utworzenia klasyfikacji typów cyrku-
lacji, zastosowaną, między innymi, 
w niniejszej pracy. Są również opraco-
wania obejmujące wpływ makroskalo-
wych czynników cyrkulacyjnych na 
zachmurzenie [Osuchowska-Klein 1973, 
Kaszewski 1992, Adamczyk, Ustrnul 
2006, Żmudzka 2004, 2007a, b]. Obok 
wpływu zależności cyrkulacyjnych, opar-
tych głównie na wartościach parametrów 
cyrkulacyjnych [Żmudzka 2004, 2007a, 

b], podkreślano też zróżnicowanie wiel-
kości zachmurzenia w zależności od 
występującego typu cyrkulacji. 

Oceny wpływu Zbiornika Dobczyc-
kiego na zachmurzenie i usłonecznienie 
w Gaiku-Brzezowej dokonano, porównu-
jąc okresy przed (1971–1980) i po 
(1991–2000) jego utworzeniu [Matuszko 
2005]. W ten sposób stwierdzono wzrost 
średniej rocznej wielkości zachmurzenia 
(z 68% do 71%), zwłaszcza w chłodnej 
połowie roku (o 5–7%), przez nasilenie 
rozwoju chmur Cumulus, a ponadto cało-
roczny spadek częstości występowania 
rodzaju Stratus. W innych opracowa-
niach [Bokwa 2008, Limanówka 2008], 
dotyczących warunków nefologicznych 
w pobliżu Zbiornika Dobczyckiego, 
wykazano ogólnie podobne tendencje 
zmian, ale wyjaśniano je raczej warun-
kami cyrkulacyjnymi. 

Zachmurzenie w Krakowie analizo-
wała Matuszko [1992, 1998b, 2003], 
podkreślając dominację rodzajów Strato-
cumulus, Altocumulus (z tendencją do 
wzrostu udziału) i Stratus (z tendencją 
spadkową) w strukturze zachmurzenia. 
Opracowanie autorstwa Bułat [1987] 
stanowiło porównanie warunków nefolo-
gicznych i solarnych w Gaiku-Brzezowej 
i Krakowie w latach 1971–1985 (przed 
napełnieniem Zbiornika Dobczyckiego). 
Autorka wykazała o 2% większe średnie 
roczne zachmurzenie na Pogórzu 
w porównaniu z terenem miasta, podkre-
ślając jego zróżnicowanie w ciągu roku: 
od 6% przewagi w Gaiku-Brzezowej na 
wiosnę, do 1–2% większego pokrycia 
nieba chmurami w Krakowie jesienią  
i zimą. W pracy porównawczej z lat 
1966–2004 [Matuszko 2006b] wykazano 
3% różnicę średniego rocznego stopnia 
zachmurzenia pomiędzy stacjami  
w pierwszej połowie analizowanego 
okresu i blisko dwukrotnie większą 
w drugiej. Podkreślono także największy 
przyrost zachmurzenia w Gaiku w listo-
padzie i grudniu (5–6%) oraz w marcu 
(7%), a także spadek w kwietniu i lipcu 
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Ryc. 1. Położenie geograficzne obszaru badań (wykonanie ryciny: A. Kotarba – zmodyfikowane). 

Fig. 1. Geographical location of the study area (author: A. Kotarba – modified). 
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(2%). Najbardziej pochmurnym miesią-
cem na obydwu stacjach był grudzień 
(77% i 75%), a najmniej – sierpień (56% 
i 60%). Różnice wielkości zachmurzenia 
wynosiły od < 1% w styczniu i listopa-
dzie, do 6% w kwietniu. Dominowały 
chmury: Altocumulus, Stratocumulus 
(z przewagą w Krakowie) i Cumulus 
(z przewagą w Gaiku-Brzezowej). 

W innych badaniach analizowano 
wpływ warunków lokalnych na zachmu-
rzenie na przykładzie dużego miasta, 
Warszawy [Kossowska-Cezak 1978, 
Żmudzka 2010]. Badano również za-
chmurzenie w mniejszych miejscowo-
ściach o zupełnie innych od poprzednich 
uwarunkowaniach lokalnych. Tu można 
zaliczyć opracowanie dotyczące zachmu-
rzenia u podnóża Karpat [Michna 1959].  

Głównym celem niniejszego opraco-
wania jest porównanie warunków nefo-
logicznych w Gaiku-Brzezowej i Krako-
wie, w pierwszej dekadzie XXI w. Do 
celów szczegółowych należy porównanie 
wielkości zachmurzenia, jego struktury 
(z naciskiem na przeważające rodzaje 
chmur) oraz liczby dni bezchmurnych, 
pogodnych, pochmurnych, chmurnych 
i całkowicie zachmurzonych na omawia-
nych stacjach. Lata 2001–2010 okazały 
się nieco odmienne pod względem cyrku-
lacji atmosferycznej w stosunku do XX 
w. [Matuszko, Pluta 2012], biorąc pod 
uwagę mezoskalowe typy cyrkulacji 
[Niedźwiedź 1981], dlatego interesujące 
jest zbadanie wpływu zmian częstości 
występowania głównych typów cyrkula-
cji na kształtowanie zachmurzenia. 

 
Materiały i metody 

 
W niniejszym opracowaniu wykorzy-

stano dane pochodzące z trzech głów-
nych terminów (godziny: 06, 12 i 18 
UTC) obserwacji klimatologicznych 
wielkości zachmurzenia i rodzajów 
chmur wykonywanych na Stacjach Nau-
kowych IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej 
oraz w Krakowie (dawne Obserwatorium 

Astronomiczne UJ) w latach 2001–2010. 
Wykorzystano również dane z Kalenda-
rza typów cyrkulacji atmosfery dla Polski 
Południowej [Niedźwiedź 2010] z odpo-
wiadającego okresu, w którym podsta-
wowym kryterium wyróżniania typów 
jest kierunek adwekcji, a drugorzędnym 
– układ baryczny.  

Stacja w Gaiku-Brzezowej (φ = 49°52' N, 
λ = 20°04' E) zlokalizowana jest obecnie 
na wysokości 302 m n.p.m., na wierz-
chowinie garbu Pogórza Wielickiego, na 
południowym brzegu Zbiornika Dob-
czyckiego. Odległość punktu obserwacji 
chmur wynosi odpowiednio po 350 m od 
brzegu w kierunkach zachodnim 
i wschodnim oraz 600 m w kierunku 
południowym. Stacja w Krakowie  
(φ = 50°04' N, λ = 19°58' E), znajduje się 
na wysokości 206 m n.p.m., na terenie 
Ogrodu Botanicznego, przy pograniczu 
Pomostu Krakowskiego i Równiny Nad-
wiślańskiej, pomiędzy Śródmieściem 
Krakowa a Nową Hutą (ryc. 1). 

W celu dokonania porównań posłu-
żono się typowymi charakterystykami 
klimatologicznymi. Obliczono średnie 
miesięczne, roczne i dekadowe wartości 
wielkości zachmurzenia (wyrażonego 
w %). Wyznaczono ponadto lata o eks-
tremalnie małym i dużym zachmurzeniu, 
zakres wahań średniego rocznego za-
chmurzenia w badanym okresie oraz 
wahania roczne wielkości zachmurzenia 
określone na podstawie wartości średnich 
miesięcznych. W latach o minimalnej 
i maksymalnej wielkości zachmurzenia 
wyznaczono miesiąc o odpowiednim, 
ekstremalnym pokryciu nieba chmurami, 
w przypadku którego dokonano analizy 
dotyczącej typów cyrkulacji. Obliczono 
także miesięczne oraz dekadowe często-
ści (%) rodzajów chmur wyznaczone na 
podstawie liczby przypadków wystąpie-
nia w analizowanej dekadzie oraz 
w wybranych miesiącach osobno w każ-
dym z terminów obserwacyjnych. Należy 
też podkreślić, że jako jeden przypadek 
wystąpienia danego rodzaju chmur 
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uznawano fakt jego wystąpienia w da-
nym terminie obserwacyjnym, bez 
względu na to, ile jego gatunków czy 
odmian zostało wówczas zanotowane. 
W sposób szczególny postępowano 
w przypadku występujących w półroczu 
chłodnym w Gaiku-Brzezowej, z często-
ścią od 0 do kilku razy w roku, niewyja-
śnionych sytuacji z niebem niewidocz-
nym bez określenia występowania mgły: 
uznawano ją za pełne zachmurzenie 
niską chmurą Stratus. 

Dokonano także porównania liczby 
dni charakterystycznych pod względem 
zachmurzenia na obydwu stacjach 
w poszczególnych miesiącach i w roku 
oraz w przebiegu dziesięciolecia. Po-
szczególne dni zostały wyznaczone 
w następujący sposób [Matuszko 2006a]: 
 dzień bezchmurny – taki, w którym 

niebo w czasie trzech obserwacji kli-
matologicznych jest bez chmur; 

 dzień pogodny – taki, w którym śred-
nie zachmurzenie dobowe Zd < 20%; 

 dzień pochmurny – taki, w którym 
średnie zachmurzenie dobowe Zd > 
80%; 

 dzień chmurny – dzień, w którym 
średnie zachmurzenie dobowe Zd 
mieści się między 20 a 80% (20% ≤ 
Zd ≤ 80%); 

 dzień całkowicie zachmurzony – taki, 
w którym średnie zachmurzenie do-
bowe Zd = 100%. 
Wyznaczono również częstość typów 

cyrkulacji, według klasyfikacji Nie-
dźwiedzia [1981], w kolejnych miesią-
cach oraz w ciągu całego roku i kolej-
nych latach dekady, a także sumy często-
ści typów cyklonalnych i antycyklonal-
nych. 

Ogólna charakterystyka mezoskalowej 
cyrkulacji atmosfery w Polsce 
południowej w latach 2001–2010 
na podstawie klasyfikacji typów 
cyrkulacji T. Niedźwiedzia [1981] 

 
W wieloleciu (1884–2007) najczę-

ściej występowały typy z adwekcją 
z zachodu (Wa i Wc), a typy antycyklo-
nalne przeważały przez cały rok z wyjąt-
kiem kwietnia [Matuszko 2009], nato-
miast w pierwszej dekadzie XXI w. do-
minowały typy bezadwekcyjne (Ka i Bc), 
podczas gdy typy antycyklonalne prze-
ważały tylko w chłodnej połowie roku. 
W analizowanym okresie styczeń był 
miesiącem, w którym sumarycznie naj-
częściej występowały typy z adwekcją 
z zachodu (Wa i Wc) i największa była 
przewaga typów antycyklonalnych nad 
cyklonalnymi. W lipcu natomiast suma-
rycznie najczęściej występowały typy 
bezadwekcyjne (Ka i Bc) z maksimum 
częstości (Bc) w ciągu roku. Widoczne 
były również zmiany częstości typów 
(i grup typów) cyrkulacji z roku na rok 
(tab. 1). 

 
Wielkość zachmurzenia w Gaiku- 
-Brzezowej i Krakowie w latach 
2001–2010 

 
Porównanie przebiegu zachmurzenia 

w badanym dziesięcioleciu na obydwu 
stacjach wykazało, że zachmurzenie 
w Gaiku-Brzezowej było o 4,4% większe 
niż w Krakowie. W tym samym roku 
(2006) obserwowano najmniejsze za-
chmurzenie w Gaiku-Brzezowej (64,8%) 
i w Krakowie (60,5%). Był to rok, 
w którym najczęściej występował typ Ka, 
generujący ogólnie niewielkie zachmu-
rzenie. Na zmniejszenie zachmurzenia 
w 2006 r. wpłynęły zwłaszcza jego wy-
raźne spadki w lipcu, jednym z miesięcy 
o największej częstości typu Ka, charak-
teryzującym się ponadto przewagą chmur 
konwekcyjnych, generujących mniejsze 
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zachmurzenie niż rozległe, ciągłe płaty 
chmur warstwowych (35,4% Gaik- 
-Brzezowa i 29,7% Kraków). Spadek 
obserwowano również we wrześniu 
(39,2% Gaik-Brzezowa i 34,7% Kra-
ków), miesiącu ze zdecydowaną przewa-
gą typów antycyklonalnych (59% wzglę-
dem 39%), w którym często, zwłaszcza 

wieczorem, obserwowano niebo bez-
chmurne (ryc. 2). 

Największe średnie roczne zachmu-
rzenie w Gaiku-Brzezowej (74,4%) ob-
serwowano w 2001 r. W Krakowie na-
tomiast największą (69,9%) wartość 
w badanym dziesięcioleciu stwierdzono 
w 2004 r. Jednocześnie również w Kra-

 
 

Tab. 1. Częstość występowania (%) poszczególnych typów cyrkulacji według klasyfikacji  
T. Niedźwiedzia [1981] w dorzeczu górnej Wisły. 

Typ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Na 2,6 5,0 4,5 2,3 4,8 5,7 4,5 2,6 1,3 4,5 2,3 2,3 3,5 

NEa 2,9 1,4 3,5 3,7 7,1 3,7 3,9 1,9 3,3 2,6 1,3 2,6 3,2 

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

SEa 5,5 3,5 4,5 5,3 2,6 0,7 2,6 3,9 5,0 5,5 6,0 2,9 4,0 

Sa 3,2 2,5 1,9 2,3 3,2 1,3 2,3 3,2 4,0 4,2 5,0 2,3 3,0 

SWa 4,5 3,9 3,5 3,7 1,3 2,7 1,6 2,6 7,7 8,1 9,7 5,8 4,6 

Wa 16,0 8,9 7,1 2,0 4,2 6,0 5,8 8,4 8,0 9,7 10,0 10,6 8,1 

NWa 6,8 6,4 4,2 4,0 5,5 6,7 2,6 3,5 5,3 3,2 5,3 9,0 5,2 

Ca 2,6 2,1 1,6 0,7 1,3 1,3 1,3 2.9 4,7 2,9 0,3 1,9 2,0 

Ka 13,0 9,2 11,0 17,0 14,0 14,0 17,0 17,0 13,0 14,8 9,7 14,5 13,7 

Nc 1,3 5,3 3,2 3,3 2,9 3,7 3,2 2,6 1,7 1,0 1,7 1,5 2,6 

NEc 2,3 2,5 1,9 5,0 3,5 4,3 2,9 1,6 3,3 0,6 0,7 0,3 2,4 

Ec 2,9 1,8 2,3 1,7 2,9 4,0 2,6 2,9 2,7 0,6 1,3 2,3 2,3 

SEc 1,6 2,1 3,2 5,0 3,2 1,7 1,3 3,5 2,0 2,3 2,7 2,3 2,6 

Sc 1,6 3,2 1,9 3,3 5,8 2,3 1,3 2,6 2,3 2,9 6,3 4,8 3,2 

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

Wc 11,0 11,0 11,0 4,7 7,4 5,7 1,2 11,0 8,3 9,0 12,0 6,5 9,1 

NWc 3,9 4,6 7,4 2,7 3,5 7,7 5,6 5,5 4,3 2,9 7,0 3,9 4,9 

Cc 1,0 0,7 0,6 1,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,7 1,3 0,3 0,3 0,5 

Bc 4,8 9,6 11,0 17,0 17,0 18,0 19,0 17,0 11,0 7,4 9,0 11,0 12,7 

X 1,9 2,8 2,3 2,0 3,2 2,0 1,0 0,6 1,3 2,3 0,7 2,3 1,9 

Σa 60,0 47,0 48,0 49,0 47,0 47,0 47,0 50,0 59,0 59,7 52,0 42,6 52,0 

Σc 38,0 50,0 49,0 49,0 50,0 51,0 52,0 49,0 39,0 38,1 38,0 55,2 46,1 

Źródło: Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski Południowej [Niedźwiedź 2010]. 
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Ryc. 2. Średnie roczne zachmurzenie w Gaiku-Brzezowej i Krakowie w latach 2001–2010. 
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 

Fig. 2. Mean annual cloudiness in Gaik– Brzezowa and Cracow in the years 2001–2010. 
Source: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow. 

 
 
kowie, w 2001 r., i w Gaiku-Brzezowej, 
w 2004 r., obserwowano widoczne 
zwiększenie zachmurzenia. Rok 2010, 
o dużym zachmurzeniu (drugi w kolejno-
ści w Gaiku i trzeci w Krakowie) i naj-
większej przewadze typów cyklonalnych 
(55,1%) nad antycyklonalnymi (41,6%), 
znany był jednocześnie jako rok powo-
dziowy. Dekadowe wahania wielkości 
zachmurzenia w Gaiku-Brzezowej i Kra-
kowie nie przekroczyły 10%. Szczegól-
nie duże znaczenie w zwiększeniu za-
chmurzenia w 2001 r. w Krakowie miało 
największe zachmurzenie w styczniu 
(81,7%), a w Gaiku-Brzezowej – we 
wrześniu (83,6%); w tym ostatnim przy-
padku jego pochodzenie miało jednak 
złożoną genezę. W 2004 r. w Krakowie 
wyróżniało się styczniowe maksimum 
(81,7%) z przewagą chmur Stratocumu-
lus, na występowanie których wpływał 
okres zimowy i sumaryczna dominacja 
typów z adwekcją z zachodu (Wa i Wc), 
które wraz ze zjawiskami falowymi 
sprzyjają tworzeniu chmur tego rodzaju 

na przedpolu Karpat. Na zwiększenie 
zachmurzenia w 2010 r. silnie wpłynęło 
– większe o kilkanaście procent od śred-
niego rocznego – zachmurzenie stycznia 
i jeszcze większa przewaga zachmurze-
nia majowego (18,6% w przypadku Kra-
kowa). Ten ostatni miesiąc charaktery-
zował się w przebiegu analizowanej 
dekady tendencją wzrostową wielkości 
zachmurzenia (ryc. 2). 
 
Przebieg roczny wielkości 
zachmurzenia 

 
Średnie roczne zachmurzenie w ba-

danym dziesięcioleciu wynosiło około 
69,9% w Gaiku-Brzezowej i 65,5% 
w Krakowie. W ciągu całego roku zazna-
czało się większe zachmurzenie w Gai-
ku-Brzezowej. Od marca do października 
(a zwłaszcza od kwietnia do sierpnia), 
w ciągłym okresie wzrostu sumarycznej 
częstości przeważających typów bezad-
wekcyjnych (Ka i Bc), różnica między 
zachmurzeniem na stacjach przekraczała 
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średnią, wynosząc 5–6%. Wynikało to 
z bardziej intensywnego tworzenia 
i większej trwałości chmur powstających 
w trakcie procesów konwekcyjnych 
i przekształcania ich w chmury war-
stwowe w pobliżu Zbiornika Dobczyc-
kiego. Na obydwu stacjach największe 
zachmurzenie było od listopada (maksi-
mum 77,6% w Gaiku-Brzezowej) do 
stycznia (po 76,0% w Krakowie w grud-
niu i styczniu), a w Gaiku również 
w lutym. Było to związane z okresem 
wzrostu sumarycznej częstości typów 
z adwekcją z zachodu (Wa i Wc), czyli 
napływu wilgotnych mas powietrza. 
Styczeń był jedynym miesiącem, w któ-
rym (tylko w terminie wieczornym) 
wielkość zachmurzenia w Krakowie była 
większa niż na Pogórzu, co było związa-
ne z tworzeniem na przedpolu Karpat 
rozległych warstw chmur Stratocumulus. 
Najmniejsze zachmurzenie występowało 

od lipca do września przy nieciągłych 
chmurach konwekcyjnych i rzadszym 
występowaniu chmur warstwowych, 
zwłaszcza w terminie porannym. Wi-
doczne minimum to 55,7% w sierpniu 
w Krakowie. W Gaiku-Brzezowej za-
chmurzenie około 62% występowało 
w sierpniu i wrześniu. Drugorzędne 
zmniejszenie zachmurzenia na obydwu 
stacjach obserwowano w kwietniu, jed-
nym z trzech miesięcy w roku o najwięk-
szej częstości typu Ka, generującego 
niewielkie zachmurzenie. Wahania rocz-
ne w Krakowie wynosiły 20%, podczas 
gdy w Gaiku-Brzezowej 15%, co było 
związane z niwelującym wpływem 
zbiornika wodnego. Na jesienno-zimowe 
maksimum w sąsiedztwie Zbiornika 
Dobczyckiego oddziaływała także cie-
plejsza masa wody, wzbogacająca powie-
trze w parę wodną i nasilająca rozwój 
chmur konwekcyjnych (ryc. 3, tab. 1). 

 
 

 
Ryc. 3. Przebieg roczny zachmurzenia w Gaiku-Brzezowej i Krakowie w latach 2001–2010.  

Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 

Fig. 3. Annual course of cloudiness in Gaik-Brzezowa and Cracow in the years 2001–2010. 
Source: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow. 
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Przebieg dzienny wielkości 
zachmurzenia 

 
W latach 2001–2010 największe za-

chmurzenie notowano w terminie połu-
dniowym (72,0% Gaik i 67,7% Kraków), 
a najmniejsze wieczorem (66,8% Gaik 
i 62,2% Kraków). W ciągu roku zazna-
czyły się na obydwu stacjach dwa typy 
przebiegu dobowego zachmurzenia. Typ 
„letni” – w obydwu przypadkach od 
marca do września z wyłączeniem maja, 
czerwca i lipca (Kraków) lub tylko maja 
i lipca (Gaik-Brzezowa), z największym 
zachmurzeniem w porze okołopołudnio-
wej (przewaga chmur konwekcyjnych, 
głównie Cumulus) i minimalnym nocą 
oraz większą amplitudą dobową. Miesią-
ce wiosny i lata, odbiegające od tego 
wzorca, charakteryzowały się przewagą 
cyklonalnych typów cyrkulacji nad anty-
cyklonalnymi i dużym udziałem bezad-
wekcyjnych typów Bc i Ka. Typ „zimo-

wy”, charakteryzujący się porannym 
maksimum (dominacja chmur warstwo-
wych) i minimum wieczornym lub noc-
nym, występował od września (Kraków) 
lub od października (Gaik-Brzezowa) do 
lutego (ryc. 4, ryc. 5, tab. 2).  

We wszystkich trzech terminach ob-
serwacyjnych różnice wielkości zachmu-
rzenia pomiędzy stacjami były większe 
w półroczu ciepłym, zwłaszcza wiosną. 
Największa, poranna przewaga (8,8%) 
była obserwowana w maju w Gaiku-
Brzezowej. Różnica ta wynikała z niemal 
dwukrotnie większej częstości nieba 
bezchmurnego w Krakowie oraz znacz-
nie większego udziału chmur Cumulus 
w Gaiku, tworzących się nad cieplejszą 
wówczas powierzchnią wodną. Tylko 
w styczniu wieczorem zachmurzenie 
w Krakowie było większe (o 1,5%), przy 
zwiększonej częstości chmur Stratocu-
mulus (ryc. 4, ryc. 5, tab. 2). 

 

 
Ryc. 4. Przebieg roczny wielkości zachmurzenia w poszczególnych terminach obserwacyjnych w Gaiku-

Brzezowej w latach 2001–2010. 

Fig. 4. Annual course of cloudiness at particular observation times in Gaik-Brzezowa in the years 2001–2010. 
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Ryc. 5. Przebieg roczny wielkości zachmurzenia w poszczególnych terminach obserwacyjnych w Krakowie 

w latach 2001– 2010. 

Fig. 5.  Annual course of cloudiness at particular observation times in Cracow in the years 2001–2010. 
 
 

Tab. 2. Średnie zachmurzenie (%) w Gaiku-Brzezowej i Krakowie w wybranych miesiącach 
w latach 2001–2010. 

miesiąc stacja 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

styczeń 
G-B 75,5 80,5 76,3 83,3 75,0 59,0 85,6 70,6 77,6 85,0 

Krk 81,7 78,7 74,9 84,5 70,8 59,3 77,3 70,8 78,5 83,9 

maj 
G-B 60,4 62,0 60,5 76,5 62,8 70,7 67,7 72,0 65,5 87,9 

Krk 51,9 57,2 55,9 71,0 55,4 65,0 60,2 66,1 56,7 86,6 

lipiec 
G-B 73,2 64,8 74,5 69,6 66,3 35,4 61,0 63,7 57,3 61,3 

Krk 65,0 56,8 71,5 69,0 65,9 29,7 55,5 60,0 46,0 56,3 

wrzesień 
G-B 83,6 68,6 55,4 53,3 55,4 39,2 62,4 72,9 58,8 74,2 

Krk 80,4 63,1 47,4 54,7 50,0 34,7 56,9 67,4 50,6 71,9 

Objaśnienia: G-B: Gaik-Brzezowa, Krk: Kraków. 
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 
 
 
Struktura zachmurzenia 

 
Ze względu na dużą zmienność struk-

tury zachmurzenia w ciągu dnia i wyraź-
ne przywiązania niektórych rodzajów 

chmur do określonej pory dnia, ich udział 
rozpatrywano z podziałem na terminy 
obserwacyjne. Oprócz zróżnicowania 
dobowego w skali roku, analizowano je 
również w wybranych miesiącach, spo-
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śród których styczeń i lipiec można rów-
nocześnie uznać za reprezentatywne dla 
skrajnych pór roku: zimy i lata. 

W ujęciu całorocznym w zachmurze-
niu porannym, zwłaszcza w Krakowie, 
dominowały chmury Stratocumulus 
i Altocumulus (28% i 19%), a następny 
Cirrus (12%). W Gaiku-Brzezowej sto-
sunkowo częste były Cirrus, Cumulus 
i Stratus. W południe w Gaiku-Brze-
zowej dominował Cumulus (30%), częst-
szy tu niż w Krakowie (26%). W dalszej 
kolejności występowały Stratocumulus 
i Altocumulus, nieco częstsze na stacji 
miejskiej. Wieczorem najczęściej obser-
wowano chmury Stratocumulus (28–
30%). Wyraźnie rzadziej występował 
Altocumulus (17–19%). Jako stosunkowo 
częste wyróżniały się też Cirrus i Cumu-
lus. O tej porze dodatkowo najczęściej 
występowały przypadki nieba bezchmur-
nego: 8–9% (ryc. 6). 

W styczniu w ciągu całego dnia do-
minowały chmury Stratocumulus, 
zwłaszcza w Krakowie (od 42% rano do 
30% w południe), a kolejnymi rodzajami 
były: Stratus (częstszy w Gaiku–Brze-
zowej niż w osuszonym klimacie miej-
skim) i Altocumulus, a w Gaiku rano  
i w południe także Cumulus. Wieczorem 
często obserwowano niebo bezchmurne 
(14% w Gaiku-Brzezowej). W maju 
przez cały dzień najczęściej występowały 
chmury Stratocumulus, Altocumulus, 
Cirrus i Cumulus. W odróżnieniu od 
reszty dnia, kiedy przeważały rodzaje 
Stratocumulus i Altocumulus, na obydwu 
stacjach w południe dominował – typowo 
– Cumulus. W lipcu przeważały rodzaje 
chmur Altocumulus, Cumulus, Stratocu-
mulus i Cirrus. Jednak w Gaiku-
Brzezowej rano przeważał Altocumulus, 
podczas gdy w Krakowie Stratocumulus, 
w południe – typowo – Cumulus, a wie-
czorem znów typ zachmurzenia Strato-
cumulus i Altocumulus (po 23% w Kra-
kowie i 21% w Gaiku-Brzezowej). 
W strukturze zachmurzenia we wrześniu, 
za wyjątkiem godzin południowych, 

dominował typ zachmurzenia Stratocu-
mulus i Altocumulus (zwłaszcza w Kra-
kowie, w sumie około 45–50%). Rano 
częste były też chmury Cirrus i przypad-
ki nieba bezchmurnego. W południe 
dominował natomiast rodzaj Cumulus 
(zwłaszcza w Gaiku-Brzezowej: 34%), 
a Stratocumulus, Altocumulus i Cirrus 
występowały rzadziej (tab. 3). 

 
Przebieg dzienny występowania 
rodzajów chmur 

 
Częstość występowania rodzajów 

chmur wykazuje pewne różnice w zależ-
ności od pory dnia. Prawidłowości te nie 
są jednakowe w ciągu całego roku i mają 
bardziej bezpośrednie przyczyny w przy-
padku chmur, których powstawanie jest 
najsilniej związane z właściwościami 
podłoża. 

Wyraźnym porannym maksimum 
występowania na obydwu stacjach, 
zwłaszcza zimą, wyróżniały się chmury 
Stratus, które charakteryzował spadek 
częstości w południe. Wskazuje to na ich 
radiacyjne pochodzenie. Największą 
częstość w godzinach południowych 
przez cały rok osiągały chmury Cumulus. 
W Krakowie, częściej niż rano, obser-
wowano wieczorem te z nich, które jesz-
cze nie uległy rozpadowi lub przekształ-
ceniu w inny rodzaj chmur. W Gaiku 
z kolei częściej występowały one rano, 
kiedy ich tworzenie generowała cieplej-
sza od otoczenia powierzchnia zbiornika 
wodnego. Różnica ta utrzymywała się we 
wszystkich analizowanych miesiącach. 
Cumulonimbus charakteryzował się rów-
nież południowym wzrostem udziału na 
obydwu stacjach i podobnym do chmur 
Cumulus przebiegiem dziennym w Kra-
kowie. Natomiast w Gaiku-Brzezowej, 
zwłaszcza w lipcu, wyróżniał się większą 
częstością wieczorem niż w terminie 
południowym. Modyfikacje te wynikały 
w znacznym stopniu ze związku chmur 
Cumulonimbus z cyrkulacją atmosfe-
ryczną i frontami atmosferycznymi,  



G. Pluta 

220 

 
Ryc. 6. Średni roczny udział procentowy poszczególnych rodzajów chmur w Gaiku-Brzezowej i Krakowie 

w latach 2001–2010 w terminach klimatologicznych: A – rano, B – południe, C – wieczór. 
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 

Fig. 6. Mean annual percentage share of particular cloud genera in Gaik-Brzezowa and Cracow in the years 
2001–2010 at the observation times: A – morning, B – midday, C – evening. 

Source: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow. 
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Tab. 3. Średni udział (%) poszczególnych rodzajów chmur w Gaiku-Brzezowej i Krakowie w wybranych 
miesiącach, w latach 2001–2010. 

stacja miesiąc h Ci Cc Cs Ac As Ns Sc St Cu Cb Bez 

G-B 

styczeń 
6 9 3 1 14 5 3 32 18 9 1 5 

12 3 3 13 13 5 3 28 12 16 1 5 
18 7 1 3 13 5 3 31 14 7 2 14 

maj 
6 17 4 4 17 3 2 21 8 17 2 5 

12 13 2 3 13 2 1 13 4 40 8 1 
18 18 2 1 19 3 2 26 4 15 8 2 

lipiec 
6 14 6 1 20 2 2 18 8 19 3 7 

12 16 2 1 14 2 1 11 2 41 8 2 
18 19 3 1 21 2 1 21 2 18 10 2 

wrze-
sień 

6 12 4 1 17 4 3 20 15 12 1 11 
12 14 4 2 14 2 3 18 4 34 2 3 
18 17 2 1 18 2 3 30 6 7 2 12 

Krk 

styczeń 
6 5 3 1 15 3 8 42 14 3 0 6 

12 8 5 3 13 8 4 30 12 9 2 6 
18 5 1 3 12 8 5 37 13 2 2 12 

maj 
6 15 4 2 20 3 5 21 6 13 2 9 

12 11 2 2 15 4 2 18 1 34 9 2 
18 15 4 2 20 2 2 24 3 17 6 2 

lipiec 
6 14 6 1 20 2 2 24 3 15 2 11 

12 12 4 2 15 2 1 15 1 39 8 1 
18 16 4 1 23 4 2 23 1 17 8 3 

wrze-
sień 

6 12 5 1 21 4 5 23 11 7 0 11 
12 12 3 1 15 3 2 22 2 31 4 5 
18 10 2 1 21 2 4 33 2 7 2 16 

Objaśnienia: G-B: Gaik-Brzezowa, Krk: Kraków, h: godzina, Bez: niebo bezchmurne. 
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 
 

 
a także nasilającym konwekcję wpływem 
nagrzanej powierzchni Zbiornika Dob-
czyckiego. Dwa kolejne rodzaje chmur, 
Stratocumulus i Altocumulus, we wszyst-
kich uwzględnionych miesiącach na 
obydwu stacjach charakteryzowały się 
południowym spadkiem udziału,  
a w miesiącach przejściowych pór roku 
(maj i wrzesień) także największą często-

ścią wieczorem, natomiast w styczniu –
porannym maksimum w Krakowie. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że modyfikacje 
pory występowania chmur Stratocumulus 
i Altocumulus wynikały także ze zmian 
w przebiegu innych rodzajów chmur – 
dotyczy to zarówno przesłaniania chmu-
rami Stratus jak i przekształcania zanika-
jących chmur konwekcyjnych w Strato-
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cumulus lub Altocumulus. Pewna rola 
przesłaniania zaznaczyła się również 
w przebiegu występowania chmur piętra 
wysokiego, zwłaszcza Cirrus. Pozostałe 
rodzaje chmur nie miały wyraźnego 
przebiegu dziennego, gdyż ich występo-
wanie związane jest silniej z cyrkulacją 
atmosferyczną i frontami atmosferycz-
nymi (tab. 3, ryc. 6). 

 
Dni bezchmurne, pogodne, chmurne, 
pochmurne oraz całkowicie 
zachmurzone 

 
Na obydwu stacjach w analizowanym 

dziesięcioleciu dominowały dni chmurne 
i pochmurne z minimalną (jednodniową) 
przewagą tych pierwszych w Krakowie 
względem Gaika-Brzezowej i znacznie 
większą (15,9 dnia) przewagą tych dru-
gich w sąsiedztwie Zbiornika Dobczyc-
kiego. W sumie stanowiły one prawie 
95% dni w roku w Gaiku-Brzezowej, nie 
przekraczając 91% w Krakowie. Do 
grupy najmniej licznych należały dni 
bezchmurne (7,9 dnia w Gaiku–Brze-
zowej i 9,3 dnia w Krakowie). W Gaiku- 
-Brzezowej najczęściej przypadały one 
na wrzesień, październik, styczeń i luty, 
a w Krakowie również na marzec. Na 
obydwu stacjach najrzadziej występowa-
ły od maja do lipca (konwekcja) oraz 
w listopadzie (zachmurzenie warstwo-
we). Ich liczba wahała się od czterech 
w latach 2002 i 2008 do piętnastu w 2006 
roku w Gaiku i od trzech w 2002 do 
dziewiętnastu w 2006 r. w Krakowie. 
Stanowią one zatem dobry wskaźnik, 
wyróżniający rok o najmniejszym za-
chmurzeniu w dekadzie. Dni pogodne 
natomiast najczęściej występowały 
w kwietniu i wrześniu, w Krakowie także 
w październiku, a najrzadziej – w listo-
padzie. Zimowe zmniejszanie zachmu-
rzenia na południu Polski było związane 
najczęściej z sytuacjami cyklonalnymi 
z adwekcją z S i SW oraz z efektami 
fenowymi. Na obydwu stacjach ciągi dni 
pogodnych w analizowanym dziesięcio-

leciu nie przekraczały jednak kilku, 
a całkowicie zachmurzonych osiągały 
nawet 11–12 dni. Te ostatnie występowa-
ły przeważnie w chłodnej połowie roku 
i w Krakowie mogły być zatem związane 
z tzw. zgniłymi wyżami lub spiętrzaniem 
powietrza napływającego z sektora za-
chodniego (tab. 1, tab. 4). 
 
Przyczyny zmienności zachmurzenia 
w Gaiku-Brzezowej i Krakowie 

 
Wielkość i rodzaj zachmurzenia uwa-

runkowane są przede wszystkim czynni-
kami cyrkulacyjnymi, ale modyfikowane 
są również oddziaływaniem podłoża – 
w tym wypadku utworzonego Zbiornika 
Dobczyckiego, silnie zurbanizowanej 
przestrzeni miejskiej Krakowa oraz są-
siedztwa bariery Karpat. W przypadku 
Gaika-Brzezowej, obserwowany tuż po 
utworzeniu zbiornika wzrost średniej 
rocznej wielkości zachmurzenia [Ma-
tuszko 2005], w pierwszej dekadzie XXI 
w. przekształcił się w spadek (69,9%). 
Również w Krakowie nastąpiło zmniej-
szenie (65,5%) zachmurzenia względem 
XX w. [Matuszko 2007, 2009], co w tym 
przypadku jednak zgadzało się z wcze-
śniejszą tendencją [Matuszko 1992, 
1998b]. Przedstawione w artykule wiel-
kości zachmurzenia nie odbiegały istot-
nie od przedstawionych w opracowa-
niach ogólnopolskich wartości przypisa-
nych tej części kraju (64–68%) [Adam-
czyk, Ustrnul 2006, Żmudzka 2007b]. 
W Gaiku-Brzezowej istniało zróżnico-
wanie na miesiące, takie jak styczeń, luty 
i czerwiec, w których nastąpił wyraźny 
wzrost zachmurzenia względem stanu 
wcześniejszego [Matuszko 2005, 2006b], 
miesiące o widocznym spadku zachmu-
rzenia, jak kwiecień i lipiec oraz pozosta-
łe, w których nastąpiła nieznaczna zmia-
na lub – częściej – wzrost względem 
stanu sprzed utworzenia zbiornika i spa-
dek po jego utworzeniu. W Krakowie 
natomiast w przeważającej liczbie mie-
sięcy nastąpił spadek zachmurzenia 
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względem notowanego wcześniej [Ma-
tuszko 2007, 2009]. W styczniu, maju 
i czerwcu różnice były zaniedbywalnie 
małe. Miesiącem, który w szczególnym 
stopniu przyczyniał się do zwiększania 
średniego rocznego zachmurzenia był 
styczeń. Dotyczyło to zwłaszcza Krako-
wa, gdzie, prawdopodobnie w wyniku 
koncentracji zanieczyszczeń [Parczewski 
1976] i częstego występowania sytuacji 
cyklonalnych z adwekcją z zachodu, 
tworzyło się zwarte zachmurzenie 
z ogromną przewagą rodzaju Stratocu-
mulus [Niedźwiedź 1981]. Takie zjawi-
ska u podnóża Karpat [Michna 1959], 
przy adwekcji wilgotnych mas powietrza 
z sektora zachodniego, można wiązać 
z tzw. monsunem europejskim [Kossow-
ska-Cezak 1994]. Lokalizacja Krakowa 
w obniżeniu u podnóża Karpat powoduje 
inne modyfikacje zachmurzenia niż 
w miastach położonych na nizinach 
[Kossowska-Cezak 1978, Żmudzka 

2010]. W końcu dekady (2010 r.) na 
obydwu stacjach największym zachmu-
rzeniem wyróżniał się maj, co wskazuje 
na uwarunkowanie cyrkulacją: typy cy-
klonalne przeważały nad antycyklonal-
nymi i częsty był typ Bc (tab. 1). 

W pierwszej dekadzie XXI w. naj-
większe zachmurzenie notowano w ter-
minie południowym (72,0% w Gaiku- 
-Brzezowej i 67,7% Krakowie), a naj-
mniejsze wieczorem (66,8% w Gaiku 
i 62,2% w Krakowie). Wzrost zachmu-
rzenia w godzinach południowych odbie-
gał od istniejącej w Krakowie w XX w. 
prawidłowości występowania najwięk-
szego zachmurzenia w terminie poran-
nym [Matuszko 2009]. Na obydwu sta-
cjach poranne zmniejszenie zachmurze-
nia wynikało głównie z ogólnego spadku 
udziału chmur Stratus. W Gaiku nastąpi-
ło to na skutek ocieplającego wpływu 
zbiornika wodnego [Matuszko 2005], 
a w Krakowie – w wyniku wysuszenia - 

 
 
Tab. 4. Średnia liczba dni bezchmurnych, pogodnych, chmurnych,  pochmurnych i całkowicie zachmurzonych 

w Gaiku-Brzezowej i Krakowie w latach 2001–2010. 

dni stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

bez 
G-B 1,2 1,1 0,6 0,8 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 1,1 0,2 0,9 7,9 

Krk 1,4 1,0 1,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,7 1,4 1,3 0,3 0,6 9,3 

pog 
G-B 1,9 1,8 2,6 3,4 1,5 1,2 2,5 2,1 4,9 2,5 1,3 1,8 27,5 

Krk 2,4 2,4 3,8 5,0 3,6 2,6 4,2 3,8 6,1 4,6 1,7 2,2 42,4 

chm 
G-B 10,6 9,5 13,1 14,7 17,7 16,1 18,2 19,4 13,2 15,6 12,4 11,2 171,7 

Krk 10,5 10,9 14,4 15,5 17,1 17,4 17,4 19,6 13,4 14,0 12,3 10,2 172,7 

poc 
G-B 18,5 16,9 15,3 11,9 11,8 12,7 10,3 9,5 11,9 12,9 16,3 18,0 166,0 

Krk 18,1 14,9 12,8 9,5 10,3 10,0 9,4 7,6 10,5 12,4 16,0 18,6 150,1 

ca 
zac 

G-B 10,6 7,6 6,4 3,8 4,0 3,1 2,9 2,0 5,1 6,0 6,9 9,7 68,1 

Krk 10,0 7,7 5,9 3,3 3,5 2,4 2,3 2,0 3,9 5,6 7,5 10,6 64,7 

Objaśnienia: G-B; Gaik-Brzezowa, Krk; Kraków, bez: bezchmurne, pog: pogodne, chm: chmurne, 
poc: pochmurne, ca zac: całkowicie zachmurzone. 
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 
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powietrza wskutek urbanizacji [Matusz-
ko 2006b]. Spadek zachmurzenia w go-
dzinach wieczornych był natomiast 
zgodny z dalszą częścią XX-wiecznej 
prawidłowości. W przebiegu dobowym, 
obserwowany już wcześniej w całej Pol-
sce „letni” [Olszewski 1990] typ za-
chmurzenia, nietypowo [Matuszko 2003] 
występował w Krakowie już od marca do 
sierpnia, z wyłączeniem okresu maj – 
lipiec. Typ „zimowy” obejmował miesią-
ce od września (Kraków) lub październi-
ka (Gaik-Brzezowa) tylko do lutego. Za 
cyrkulacyjnymi uwarunkowaniami różnic 
względem wcześniejszego rozkładu rocz-
nego typów zachmurzenia przemawiają 
pewne analogie na obydwu stacjach oraz 
specyfika cyrkulacji atmosferycznej w 
omawianym dziesięcioleciu. Na najwięk-
szą (8,8%) przewagę wielkości zachmu-
rzenia w Gaiku-Brzezowej obser-
wowaną w maju w terminie porannym 
miał wpływ rodzaj podłoża: nad cieplej-
szą wówczas powierzchnią zbiornika 
wodnego częściej powstawały chmury 
Cumulus. Na większe (zaledwie o 1,5%) 
zachmurzenie w Krakowie w styczniu 
wieczorem wpłynęły zarówno czynniki 
lokalne jak i cyrkulacyjne: koncentracja 
zanieczyszczeń pochodzących z ogrze-
wania mieszkań wraz ze zwiększoną 
częstością chmur Stratocumulus. 

Obserwowane po utworzeniu Zbior-
nika Dobczyckiego zmiany w strukturze 
zachmurzenia w Gaiku-Brzezowej [Ma-
tuszko 2005, 2006b] w pierwszej deka-
dzie XXI w. uległy pewnego rodzaju 
wyrównaniom w kierunku stanu pierwot-
nego. Dotyczyło to ponownego wzrostu 
udziału chmur Stratus, zwłaszcza 
w miesiącu zimowym, kiedy dorówny-
wał częstością okresowi sprzed utworze-
nia zbiornika. Zmiana udziału chmur 
Altocumulus nastąpiła w kierunku spad-
kowym, ze zróżnicowaniem w zależności 
od pory dnia. Udział innych rodzajów 
chmur uległ dalszym zmianom względem 
okresu sprzed utworzenia zbiornika: 
jeszcze częściej, przede wszystkim latem, 

obserwowano zwłaszcza chmury Cirrus. 
Stratocumulus – za wyjątkiem południa 
w miesiącu letnim – zwiększył swój 
udział. Cumulus obserwowano częściej 
w pierwszej połowie dnia w miesiącu 
letnim oraz wieczorem w zimowym; 
stanowił on pierwotny rodzaj, który 
przekształcał się w chmury Stratocu-
mulus.  

W przypadku Krakowa bardziej jed-
noznacznie można było mówić o konty-
nuacji obserwowanych wcześniej tren-
dów przebudowy struktury zachmurzenia 
[Matuszko 1992, 1998b, 2003, 2006b, 
2007]. Zmniejszyła się częstość typo-
wych dla chłodnej pory roku chmur Stra-
tus oraz Altostratus. Wzrósł natomiast 
udział chmur Stratocumulus, czemu 
sprzyjało zmniejszenie przesłaniania nis-
kimi chmurami Stratus. Wzrósł też udział 
najczęstszych w ciepłej połowie roku, 
konwekcyjnych chmur Cumulus. Z prze-
słaniania chmurami kłębiastymi wynikł 
fakt, że ogólnie zwiększający się udział 
rodzaju Altocumulus w niewielkim stop-
niu dotyczył południa. Cirrus obserwo-
wano częściej o każdej porze. 

W Gaiku-Brzezowej, w latach 2001–
2010, średnia roczna liczba dni pogod-
nych i pochmurnych była mniejsza niż 
przed utworzeniem Zbiornika Dobczyc-
kiego (pogodnych o 4,9 dnia, pochmur-
nych o 3,2 dnia) [Bokwa 2008]. Zmiana 
ta prawdopodobnie nastąpiła na korzyść 
dni chmurnych, których w omawianej 
dekadzie było najwięcej (171,7), przy 
zwiększeniu częstości chmur Cumulus, 
generujących umiarkowaną wielkość 
zachmurzenia i spadek udziału niskich 
chmur warstwowych Stratus. Stwierdzo-
ne w pierwszej dekadzie XXI w. w Kra-
kowie liczby wymienionych dni tylko 
nieznacznie odbiegały od wyników 
z okresu stuletniego [Matuszko 2007, 
2009]. Udział dni pochmurnych i chmur-
nych w latach 2001–2010 przekraczał ten 
z XX w. zaledwie o około 1%. Liczba 
dni bezchmurnych była o 1,7 mniejsza, 
za to pogodnych o 4,6 większa, co zga-
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dza się ze wzrostem częstości chmur 
konwekcyjnych, zwłaszcza Cumulus, 
i zmniejszeniem pokrycia nieba przez 
chmury. Roczna liczba dni bezchmur-
nych także mieściła się w wyznaczonym 
wcześniej zakresie.  

 
Wnioski 

 
W wyniku przeprowadzonej analizy 

można zauważyć pewne podobieństwa 
warunków nefologicznych w Gaiku-
Brzezowej i Krakowie, które prawdopo-
dobnie uwarunkowane są czynnikami 
cyrkulacyjnymi: 
1. W tym samym roku (2006) wystąpiła 

najmniejsza średnia roczna wielkość 
zachmurzenia (odpowiednio 64,8% 
w Gaiku-Brzezowej i 60,5% w Kra-
kowie) oraz największa liczba dni 
bezchmurnych (odpowiednio 15 
w Gaiku-Brzezowej i 19 w Kra-
kowie). 

2. Nastąpił spadek wielkości zachmu-
rzenia w porównaniu z ostatnią deka-
dą XX w. 

3. Największe zachmurzenie w ciągu 
roku występowało od listopada do 
stycznia, a najmniejsze od lipca do 
września. 

4. Najbardziej wyraźny przebieg dzien-
ny z południowym maksimum miały 
chmury Cumulus związane z rozwo-
jem konwekcji oraz powstający 
w wyniku wychładzania najniższych 
warstw atmosfery Stratus z maksi-
mum w terminie porannym. 

5. Rodzajami chmur o wyraźnym mak-
simum występowania w lecie i mini-
mum w zimie były – w pierwszej ko-
lejności – Cumulus, a następnie rów-
nież Cirrus, Altocumulus i Cumulo-
nimbus.  
Różnice warunków nefologicznych 

w Gaiku-Brzezowej i Krakowie były 
uzależnione zwłaszcza od warunków 
lokalnych: rzeźby terenu (Pogórze lub 
podnóże Karpat), właściwości podłoża, 
wpływu masy wodnej zbiornika lub sil-

nie nagrzewającej się powierzchni miej-
skiej.  
1. Na największe średnie roczne za-

chmurzenie (74,4% w 2001 r.) 
w Gaiku-Brzezowej najsilniej wpły-
nęło zachmurzenie we wrześniu 
(83,6%) o strukturze zróżnicowanej 
w zależności od pory dnia, bez wy-
raźnej dominacji jednego rodzaju 
chmur. 

2. Na największe średnie roczne za-
chmurzenie (69,9% w 2004 r.) 
w Krakowie szczególnie silny wpływ 
miało zachmurzenie w styczniu 
(84,5%) z przewagą chmur Stratocu-
mulus, których znaczny udział był 
związany ze spiętrzaniem wilgotnych 
mas powietrza na przedpolu Karpat 
w wyniku tzw. monsunu europejskie-
go oraz koncentracją zanieczyszczeń 
w warunkach miejskich. 

3. Największe (5–6%) różnice pomiędzy 
zachmurzeniem na stacjach obser-
wowano od marca do października, 
co wynikało z wydłużenia okresu ak-
tywnej konwekcji w ciągu dnia 
w Gaiku-Brzezowej w pobliżu zbior-
nika wodnego, który był ponadto wy-
dajnym źródłem dostarczającym parę 
wodną do tworzenia częstych wów-
czas chmur Cumulus. 

4. Masa wody Zbiornika Dobczyckiego 
stanowiła czynnik zmniejszający am-
plitudy dobowe zachmurzenia, sta-
nowiąc o mniej wyraźnym „letnim” 
i „zimowym” typie zachmurzenia 
w ciągu roku. 

5. W Gaiku-Brzezowej zwiększył się 
udział chmur konwekcyjnych Cumu-
lus; tworzyły się one również w pół-
roczu chłodnym i terminie porannym 
nad cieplejszą powierzchnią wody.  

6. W Krakowie jeszcze częściej wystę-
powały chmury Stratocumulus, towa-
rzyszące masom powietrza polarnego 
morskiego i frontom chłodnym, od-
słonięte częściowo przez zmniejsza-
jące swój udział niskie chmury war-
stwowe Stratus. 
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Ze względu na stosunkowo krótki 
i jednolity pod względem cyrkulacji 
atmosferycznej analizowany okres, wła-
ściwym byłoby dokonanie szczegółowej 
analizy na podstawie wielolecia, zawiera-

jącego okresy różniące się pod względem 
udziału typów cyrkulacji, zwłaszcza ich 
grup o odmiennych kierunkach adwekcji 
oraz zaznaczonej przewadze określonych 
układów barycznych. 
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Summary 
 

Comparision of the nephological conditions in Gaik-Brzezowa and Cracow in the 
first decade of 21st century 

 
The aim of the study is comparision of the nephological conditions in Gaik-

Brzezowa and Cracow in the years 2001–2010 which had different characteristics of 
atmospheric circulation than XX century. Cloud cover and cloud genus data, from the 
Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University Research Sta-
tions in Gaik-Brzezowa and Cracow in the years 2001–2010 were used in the study. 

Mean cloudiness and frequency of occurrence of particular cloud genus were calcu-
lated as a percentage. The paper also compares number of cloudless, clear, partly cloudy, 
cloudy and completely overcast days. Cloudiness on both stations had decreased from 
the last decade of XX century. In the year 2006 on both stations were observed the low-
est cloudiness values and the highest numbers of cloudless days. In Gaik-Brzezowa 
frequency of occurrence of Cumulus increased and in Cracow it increased for Stratocu-
mulus but decreased for Stratus. 
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RECENZJE 
 
 
E. Klima, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2011, ss. 426. 
 

Obszerna książka Ewy Klimy jest 
zwieńczeniem wieloletniej pracy autorki 
nad religijnością oraz jej przejawami 
w przestrzeni. Tematyka sacrum w prze-
strzeni nie należy do rzadkości, zarówno 
wśród geografów w kraju jak i zagranicą. 
Wspomnieć można liczne prace krakow-
skiego ośrodka geografii religii (na przy-
kład A. Jackowski, I. Sołjan, F. Mróz) 
oraz artykuły różnych autorów zebrane 
w dwutomowym opracowaniu Geografia 
i Sacrum pod redakcją B. Domańskiego 
i S. Skiby, wydanym w 2005 r. Publika-
cje te należą do nurtu klasyczno-
scjentystycznego, natomiast tym, co 
wyróżnia omawianą książkę jest połą-
czenie metod ilościowych i jakościowych 
w jej opracowaniu. Takie podejście ma 
być próbą rzeczywistego odnalezienia się 
geografii religii w nowej geografii kultu-
ry (s. 390), stąd też nacisk w pracy na 
subiektywność, mityczność, symbolicz-
ność, indywidualizację.  

Autorka za cel postawiła sobie zdefi-
niowanie pojęcia przestrzeni religijnej 
miasta. Ponadto, celem metodologicz-
nym pracy było wykazanie, że możliwe 
jest kompleksowe podejście do badań 
nad tą przestrzenią, czyli równoczesne 
zastosowanie metod ilościowych i jako-
ściowych. W pracy wykorzystano meto-
dę obserwacyjną, analizę i krytykę pi-
śmiennictwa, badanie dokumentów oraz 
sondaż diagnostyczny. Autorka zebrała w 
2004  i 2011 roku w sumie 1200 ankiet 
rozprowadzonych wśród mieszkańców 
Łodzi. Ich uzupełnieniem było przepro-
wadzenie 40 wywiadów swobodnych 
oraz 14 wywiadów na podstawie wcze-
śniej zrobionych przez respondentów 

zdjęć. Podmiotem badań byli katolicy. 
Z racji pominięcia w badaniach tereno-
wych i studium literatury obszarów wiej-
skich, praca wpisuje się w tradycję badań 
nad miastami, licznie reprezentowanych 
w ośrodku łódzkim, z którego to wywo-
dzi się autorka. W lekturze Przestrzeni 
religijnej miasta widać próbę połączenia 
różnych tradycji metodologicznych, 
a sama autorka określa swoją pracę jako 
transdyscyplinarną (s.14). 

Książka składa się z ośmiu rozdzia-
łów, w tym wstępu i zakończenia. Bogaty 
jest  dobór literatury i źródeł wykorzy-
stanych w pracy. Oprócz spisu 28 mate-
riałów źródłowych, bibliografia 
uwzględnia aż 417 pozycji literatury pol-
skiej i zagranicznej. Ze wstępu, poświę-
conemu przyjętej w pracy metodyce, 
warto przytoczyć jedną z hipotez, iż 
przestrzeń religijna jest mozaiką prze-
strzeni doświadczonej, wyobrażonej  
(mitycznej), subiektywnej i obiektywnej, 
wypełnioną artefaktami i tworami natury. 
Struktura przestrzeni sakralnej, jak i inne 
zagadnienia w pracy, są bardzo często 
przedstawione w sposób graficzny:  
w postaci fotografii, wykresów i rysun-
ków autorskich zaczerpniętych z literatu-
ry, zasobów różnych instytucji oraz 
z Wikimedii (w sumie aż 211). Z kolei 
spis tabel obejmuje 43 tytuły. Nie wia-
domo jednak, dlaczego fotografie  re-
spondentów (tzw. zdjęcia kolaboracyjne) 
w rozdziale siódmym, ukazujące rozu-
mienie i doświadczenie sacrum przez 
ankietowanych, nie zostały podpisane 
i ujęte w spisie rycin. Stronę graficzną 
dopełnia oryginalna okładka książki, 
w której wykorzystano pracę Kazimierza
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Podsadeckiego Miasto – młyn życia 
z Muzeum Sztuki w Łodzi oraz fragment 
nut z utworu Imagine Johna Lennona.  

Praca jest podzielona na dwie zasad-
nicze części, co jednak nie zostało 
uwzględnione w spisie treści, a jedynie 
w stronach tytułowych wewnątrz książki. 
Pierwsza z nich, Obiektywne formy prze-
strzeni sakralnej, składa się z czterech 
rozdziałów. Przykłady lokalizacji i pla-
nów architektonicznych budowli sakral-
nych z różnych epok i części świata za-
wiera rozdział o krajobrazie sakralnym 
miasta oraz kolejny, ukazujący budynek 
kościoła, jako węzłowy element prze-
strzeni sakralnej miasta. Trzeci rozdział 
w tej części pracy to Dopełnienia prze-
strzeni sakralnej miasta. Dotyczy on 
cmentarzy, kapliczek i krzyży przydroż-
nych oraz przestrzeni efemerycznych, 
czyli nietrwałych elementów sakralizacji 
przestrzeni, objawiających się w rytua-
łach i celebracjach, jak na przykład pro-
cesje w uroczystość Bożego Ciała. Na-
tomiast rozdział Geografia niewidoczne-
go, który wieńczy część pierwszą oma-
wianej książki, zawiera przegląd wizji na 
temat przestrzeni wyobrażonej nieba 
i piekła obecnych w dziełach malarskich 
oraz literaturze religijnej i świeckiej od 
czasów hellenistycznych. 

Druga część pracy, zatytułowana In-
terpretacje – religijne doświadczanie 
przestrzeni miasta, jest dopełnieniem 
pierwszej i zawiera analizę subiektyw-
nych elementów przestrzeni religijnej. 
Pierwszy z dwóch rozdziałów przedsta-
wia religijność mieszkańców Łodzi, 
zmierzoną podczas badań autorki, oraz 
ukazuje przykłady prac innych badaczy 
nad tym zjawiskiem w skali całego kraju 
(przy użyciu, między innymi, wskaźni-
ków dominicantes, communicantes). 

Drugi zaś, najobszerniejszy rozdział 
omawianej publikacji (blisko jedna 
czwarta objętości), ukazuje wymiar oso-
bisty doświadczania sacrum w przestrze-
ni. Omówiono w nim, między innymi, 
takie zagadnienia jak: identyfikacja 
miejsc obcowania z Bogiem, przyczyny 
przywiązania do parafii jako przestrzeni 
i wspólnoty, funkcja kościoła w prze-
strzeni miasta czy preferencje lokaliza-
cyjne nowych świątyń.  

Krótkie zakończenie pracy zawiera 
wnioski (także ukazane w sposób gra-
ficzny) oraz wskazówki dalszych badań 
nad przestrzenią religijną, które mogą 
być inspiracją dla innych badaczy. Słusz-
nie zauważono, że nowe pole badań 
geografów religii w Polsce to, między 
innymi, świat wirtualny oraz wieś.    

Po lekturze książki można stwierdzić, 
że autorce udało się zrealizować główny 
cel pracy, czyli ustalić, czym jest prze-
strzeń religijna miasta i co ją determinu-
je. Skupiwszy się w dużej mierze na 
zjawisku religijności, Ewa Klima udo-
wadnia, że jest ona podstawową determi-
nantą kształtującą strukturę realnej prze-
strzeni religijnej miasta. Recenzowana 
pozycja jest cenną w dorobku geografii 
religii w Polsce. Stanowi nowe spojrze-
nie na jej przedmiot i metody badań. 
Z pewnością książka zainteresuje środo-
wiska geografów miast, kultury i religii 
oraz badaczy innych dyscyplin nauk 
społecznych. Ponieważ konstrukcja pracy 
jest przejrzysta, a książka została napisa-
na przystępnym językiem, może być ona 
pomocna także studentom różnych wy-
działów, piszącym prace z zakresu relacji 
człowiek–przestrzeń–religia.  

 
Lucyna Przybylska (Gdańsk) 
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8. Międzynarodowa Metodyczna Konferencja Naukowa 
„Rola przedsiębiorczości w edukacji” 

oraz 4. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości 
Kraków, 3–4.10.2011 

 
Zakład Przedsiębiorczości i Gospo-

darki Przestrzennej Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, przy współpra-
cy z Komisją Geografii Przemysłu Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego, 
Fundacją ,,Edukacja dla Społeczeństwa 
z siedzibą w Warszawie oraz Wydawnic-
twem ,,Nowa Era”, pod patronatem Ko-
misji Nadzoru Finansowego zorganizo-
wał kolejną z cyklu, 8. Międzynarodową 
Konferencję Naukową, pt. „Rola przed-
siębiorczości w edukacji”, połączoną z 4. 
Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli 
Przedsiębiorczości. Konferencja odbyła 
się w dniach 3–4 października 2001 r. 
w Audytorium im. prof. W. Danka Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Celem konferencji była prezentacja 
wyników prac badawczych i wymiana 
doświadczeń związanych z problematyką 
przedsiębiorczości, w szczególności  
dotyczącej funkcjonowania gospodarki 
rynkowej, procesów gospodarczych 
w Polsce, w Europie i na świecie, zagad-
nień etycznych w życiu społeczno-
gospodarczym, finansów państwa i jed-
nostek samorządu terytorialnego, funk-
cjonowania przedsiębiorstw, rynku kapi-
tałowego, systemu podatkowego, ban-
kowego, emerytalnego i ubezpieczeń, 
zachowań na rynku pracy oraz postaw 
przedsiębiorczych człowieka i jego umie-
jętności interpersonalnych. Szczególny 
nacisk został położony na aspekty prze-
strzenne rozwoju przedsiębiorczości oraz 
na problematykę edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości. Obrady konferencji 

zmierzały w kierunku odpowiedzi na 
pytanie, jaka jest rola przedsiębiorczości 
w systemie edukacji na różnych pozio-
mach kształcenia. 

Z kolei 4. Ogólnopolski Zjazd Nau-
czycieli Przedsiębiorczości poświęcony 
został wymianie wiedzy i doświadczeń 
na temat metodyki nauczania przedsię-
biorczości i innych przedmiotów ekono-
micznych na wszystkich poziomach 
edukacji. Stał się platformą pozwalającą 
na konfrontację poglądów pracowników 
szkół wyższych, doradców metodycz-
nych i nauczycieli na temat celów, treści 
i metod nauczania przedsiębiorczości. 
Dyskusja zmierzała do odpowiedzi na 
pytanie, w jakim stopniu zasoby wiedzy 
naukowej z zakresu przedsiębiorczości 
powinny być wdrażane na poszczegól-
nych etapach edukacji szkolnej, począw-
szy od szkoły podstawowej do kształce-
nia na poziomie akademickim, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień 
przedsiębiorczości poruszanych w kształ-
ceniu geograficznym i ekonomicznym. 

Obrady Konferencji były prowadzone 
w języku polskim i języku angielskim 
z wykorzystaniem tłumaczenia symulta-
nicznego. W konferencji wzięło udział 
ponad 130 osób, wśród nich byli pra-
cownicy naukowi i naukowo - dydak-
tyczni, reprezentujący zagraniczne i kra-
jowe ośrodki akademickie (między in-
nymi z Kolonii, Krakowa, Wrocławia, 
Warszawy, Torunia, Rzeszowa, Łodzi, 
Katowic, Wałbrzycha, Kielc, Gdyni), 
doradcy metodyczni oraz nauczyciele 
przedsiębiorczości i innych przedmiotów 
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ekonomicznych z ośrodków doradztwa 
nauczycieli i różnego typu szkół (między 
innymi z Krakowa, Lublina, Zabrza, 
Nowego Sącza, Rybnika), autorzy pro-
gramów, podręczników i innych pomocy 
dydaktycznych do nauczania przedsię-
biorczości, przedstawiciele władz pań-
stwowych, samorządowych i organizacji 
pozarządowych odpowiedzialnych za 
rozwijanie przedsiębiorczości i procesy 
związane z integracją europejską, pra-
cownicy instytucji i otoczenia biznesu, 
w szczególności świadczących usługi 
doradcze w zakresie wykorzystania fun-
duszy unijnych dla rozwoju przedsiębior-
czości, doktoranci i studenci kierunków 
geograficznych, ekonomicznych i tech-
nicznych oraz inne osoby zainteresowane 
problematyką konferencji. Na konferen-
cję zgłoszono 37 referatów. 

Konferencję otworzyli: Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy Zagranicznej Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Dzie-
kan Wydziału Geograficzno-Biolo-
gicznego UP, prof. dr hab. Zbigniew 
Długosz, Dyrektor Instytutu Geografii 
UP, dr Tomasz Rachwał oraz Kierownik 
Konferencji, prof. dr hab. Zbigniew Zio-
ło. Referat wprowadzający w tematykę 
konferencji wygłosił prof. dr hab. Zbi-
gniew Zioło, określając miejsce przed-
siębiorczości w edukacji w aspekcie 
współczesnych procesów rozwoju cywi-
lizacyjnego i przewidywanych ich kon-
sekwencji w przyszłości. 

Obrady prowadzone były z podziałem 
na sześć sesji. Pierwsza z nich poświęco-
na była zagadnieniem przedsiębiorczości 
w odniesieniu do współczesnych uwa-
runkowań funkcjonowania przedsię-
biorstw. Poruszono w niej zagadnienia 
dotyczące, między innymi, nowych kon-
cepcji zarządzania przedsiębiorstwem 
w aspekcie procesów globalizacyjnych 
(dr A. I. Szymańska), a także procesów 
zachodzących w sektorze przedsię-
biorstw w czasie przemian ustrojowych 
(mgr I. Boguszyńska) oraz uwarunkowań 

rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się 
na przykładzie sektora MŚP (dr inż. 
D. Janczewska). Zwrócono również uwa-
gę na tzw. przedsiębiorczość wewnętrzną 
firmy, wskazując na podróże motywa-
cyjne jako jeden z czynników jej pobu-
dzania (mgr K. Ziółkowska-Weiss) oraz 
na innowacyjność oferty jako przejaw 
przedsiębiorczości firmy (mgr M. Po-
piel). 

Sesja druga poświęcona była zagad-
nieniom rozwoju przedsiębiorczości 
w aspekcie przestrzennym. Poruszona 
problematyka koncentrowała się wokół 
czynników wspierających rozwój przed-
siębiorczości w układach przestrzennych 
różnej skali, takich jak.: działalność pro-
mocyjna jednostek terytorialnych (dr 
A. Buś-Bidas), rozwój edukacji (mgr 
C.G. Gabińska) i kapitału ludzkiego (dr 
S. Dorocki, Paweł Brzegowy). Podjęto 
również próbę identyfikacji uwarunko-
wań i determinant rozwoju regionów 
w gospodarce opartej na wiedzy (mgr 
M. Godowska). 

W sesji trzeciej podjęto kwestię 
przedsiębiorczości w odniesieniu do śro-
dowiska akademickiego. Wskazano, 
między innymi, na przedsiębiorczość 
akademicką jako źródło innowacji dla 
regionu (dr M. Tokarski). Znaczna część 
referentów koncentrowała się wokół 
problematyki postaw i zachowań przed-
siębiorczych studentów (dr J. Strony, 
K. Horska), w tym w odniesieniu do 
podejmowanych kierunków studiów 
(mgr A. Haczek, mgr A. Kłos) i prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej 
(dr E. Zawisza-Masłyk, mgr I. Szczepa-
niak-Wiecha). 

W czwartej i zarazem ostatniej sesji 
pierwszego dnia konferencji rozpatrywa-
no kwestię przedsiębiorczości w odnie-
sieniu do edukacji na poziomie szkol-
nym. Kilkukrotnie podniesiony został 
temat kształtowania postaw przedsiębior-
czych wśród młodzieży. W tym kontek-
ście zaprezentowano, między innymi, 
nowoczesne narzędzia wspomagające 
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proces dydaktyczny w zakresie przedsię-
biorczości, takie jak: badanie kompeten-
cji przedsiębiorczych ucznia z automa-
tycznym systemem generowania szkoleń, 
platforma wymiany wiedzy i doświad-
czeń, gry dydaktyczne (mgr L. Kisiel, 
mgr Izabela Świłło), wirtualna platforma 
edukacyjna Krok w przedsiębiorczość 
(dr T. Rachwał). Wskazano ponadto na 
szanse i oczekiwania uczniów w odnie-
sieniu do przedmiotu Podstawy przedsię-
biorczości (dr W. Osuch) oraz przedsię-
biorczość w edukacji dzieci i młodzieży 
dla świadomego i bezpiecznego uczest-
n i c t w a  w  r u c h u  d r o g o w y m  
(mgr Z. J. Ożdżyński). Problematykę 
przedsiębiorczości analizowano także 
w kontekście doskonalenia zawodowego 
kierowców (dr inż. J. Janczewski) oraz 
mechaników samochodowych (prof. 
dr hab. M. Włodarczyk). 

W sesji piątej, rozpoczynającej drugi 
dzień obrad, podejmowano kwestię 
przedsiębiorczości jako określonej kom-
petencji, zdolności czy postawy. Podjęto, 
między innymi, próbę odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób kształtować po-
stawy przedsiębiorcze inicjujące proces 
budowania głębszych relacji dialogicz-
nych między ludźmi (dr T.T. Brzozow-
ski), a także, w jaki sposób budować 
postawy przedsiębiorcze w pracy peda-
gogicznej (mgr E. Choinkowska). Kilku-
krotnie odniesiono się również do przed-
siębiorczości w aspekcie rozwoju (mgr 
B. Pawlas) i poradnictwa zawodowego 
(dr inż. A. Pradela) oraz rynku pracy 
(mgr A. Świętek). Zaprezentowano rów-
nież przykłady rozwoju przedsiębiorczo-
ści własnej wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych (mgr inż. I. Szypuła). 

Ostatnia, szósta sesja była jednocze-
śnie sesją rozpoczynającą 4. Ogólnopol-
ski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości. 
Tematem przewodnim było zagadnienie 
przedsiębiorczości w systemie edukacji 
zarówno polskim (mgr J. Korba) jak 
i europejskim (dr J. Szeja). Prof. dr hab. 
R. Sobiecki przeanalizował zmiany edu-

kacji w zakresie przedsiębiorczości i jej 
roli w kształceniu młodzieży. Podjęto 
również kwestię kształtowania kompe-
tencji biznesowych wśród uczniów szkół 
gimnazjalnych w oparciu o wyniki badań 
prowadzonych w ramach europejskiego 
projektu Fifobi (prof. dr hab. S. Kurek, dr 
T. Rachwał, dr M. Szubert) oraz w od-
niesieniu do przykładów niemieckich 
(S. Berger, M.A.). Podkreślono także 
znaczenie etyki biznesu w edukacji  
(dr A. Dziadkiewicz). Obrady zostały 
zakończone dyskusją podsumowującą, 
która poświęcona była aktualnym pro-
blemom z zakresu przedsiębiorczości. 

W ramach Zjazdu Nauczycieli Przed-
siębiorczości, po zakończeniu obrad, 
odbyły się prowadzone w dwóch nastę-
pujących po sobie częściach warsztaty na 
temat ochrony klienta usług finansowych 
sektora bankowego. Warsztaty prowa-
dzone były przez Anikę Ochotnicką 
z Komisji Nadzoru Finansowego. Wzięli 
w nich udział przede wszystkim nauczy-
ciele przedsiębiorczości. 

Referaty wygłoszone na konferencji 
oraz podczas obrad zjazdu, zatwierdzone 
przez redaktorów i recenzentów do dru-
ku, wydane zostały w postaci publikacji 
w serii „Przedsiębiorczość – Edukacja”. 

Zainteresowanie podjętą w ramach 
konferencji problematyką wskazuje na 
potrzebę jej kontynuowania w kolejnych 
latach. Stałe poszerzanie się licznego 
grona uczestników organizowanych 
cyklicznie od ośmiu lat konferencji 
świadczy o potrzebie ciągłego analizo-
wania aktualnej problematyki związanej 
z przedsiębiorczością i edukacją w tym 
zakresie. Poruszana w ramach konferen-
cji problematyka przedsiębiorczości 
wykazuje ścisłe związki z przedmiotem 
badań geograficznych, o czym szerzej 
pisali Z. Zioło i T. Rachwał1. 

 
Małgorzata Zdon-Korzeniowska 

(Kraków)
                                                           
1  Z. Zioło, T. Rachwał, 2010, Przedsiębiorczość, 

[w:] Rozwój naukowo-dydak-tyczny i kierunki badaw-
cze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
[dok. elektr., http://www.up.krakow.p1/geo/Rozwoj_ 
naukowo-cydaktycznyIG_UP.pdf, odczyt z dnia 
29.02.2012], s. 225–232. 
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INFORMACJE DLA AUTORÓW 
 
 

„Czasopismo Geograficzne” jest 
kwartalnikiem ogólnogeograficznym, 
przeznaczonym dla osób zainteresowa-
nych geografią. Wydawane jest przez 
Polskie Towarzystwo Geograficzne 
i przyjmuje do druku materiały do nastę-
pujących działów tematycznych: Artyku-
ły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy 
– dyskusja – polemika, Recenzje i Kro-
nika. Warunkiem zakwalifikowania do 
druku jest merytoryczna poprawność 
oraz zgodność z linią programową „Cza-
sopisma” (patrz niżej). 
 
Artykuły 
 
1. W „Czasopiśmie Geograficznym” 

preferowane są artykuły syntetyczne, 
przeglądowe, referujące w przystępny 
sposób bieżące problemy i najnowsze 
osiągnięcia w poszczególnych dzie-
dzinach geografii, pisane głównie 
w zamiarze przedstawienia ich spe-
cjalistom z innych dziedzin. Wąskie, 
przyczynkowe studia lokalne, oparte 
na standardowej metodyce i będące 
głównie prezentacją danych podsta-
wowych, nie odpowiadają aktualnej 
linii programowej periodyku i nie bę-
dą kwalifikowane do druku, nawet je-
śli 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 po-
wstaniu 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 au-
thorship są przejawem nierzetelności 

naukowej, a wszelkie wykryte przy-
padki będą demaskowane, włącznie  
z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, sto-
warzyszenia edytorów naukowych 
itp.). Należy także podać źródło fi-
nansowania badań, których rezulta-
tem jest nadesłany artykuł. Formularz 
deklaracji można pobrać ze strony in-
ternetowej „Czasopisma Geograficz-
nego”. 

3. Artykuły należy konstruować w spo-
sób następujący:  

 tytuł – autor (autorzy) – adres autora 
(autorów) – notka bibliograficzna — 
według wzoru stosowanego w „Cza-
sopiśmie Geograficznym”, 

 streszczenie – objętość nie przekra-
czająca pół strony wydruku (5–6 
zdań) i zawierać syntetyczną infor-
mację o przedmiocie artykułu, meto-
dach i źródłach, najważniejszych wy-
nikach i wnioskach, 

 zasadniczy tekst artykułu. W celu 
osiągnięcia większej przejrzystości 
tekstu rekomendowane jest podziele-
nie artykułu na części (rozdziały), 
które mogą mieć różną hierarchię. 
Tytułów poszczególnych rozdziałów 
wyróżnić należy wytłuszczoną 
czcionką, 

 podziękowania, informacja o źród-
łach finansowania badań (według 
uznania autora), 

 zestaw cytowanej literatury, skon-
struowany według zasad przedsta-
wionych niżej, 

 streszczenie artykułu w języku an-
gielskim, poprzedzone tytułem w ję-
zyku angielskim. Objętość streszcze-
nia powinna wynosić do 10–15% ob-
jętości tekstu zasadniczego, 
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 podpisy do ilustracji. Powinny być 
przygotowane w dwóch wersjach ję-
zykowych: polskiej i angielskiej, 
w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2, 
Fig. 2 – itd. 
Zestaw cytowanej literatury, stresz-
czenie angielskie i podpisy do ilustra-
cji powinny być zamieszczone na 
osobnych kartkach. 

4. Objętość nadsyłanych artykułów nie 
powinna przekraczać 20 stron wydru-
ku, wliczając zestaw literatury i stre-
szczenie angielskie. Jeśli objętość 
planowanego artykułu jest większa, 
prosimy o wcześniejszy kontakt z Re-
dakcją.  

5. Artykuły należy nadsyłać do redakcji 
w następującej formie: wydruk jedno-
stronny, format A4, z odstępem po-
między wierszami 1,5 (33–34 wiersze 
na stronie), preferowany krój czcionki 
Times New Roman 12 punktów, ze 
standardowymi marginesami o szero-
kości 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; nato-
miast podkreślenia należy zaznaczać 
ołówkiem. Artykuły należy nadsyłać 
w trzech egzemplarzach. 

6. Niezależnie od wydruków pełen tekst 
należy przesłać na dyskietce lub pły-
cie CD. Tabele i ryciny należy zapi-
sywać jako osobne pliki. Formatowa-
nie należy ograniczyć do minimum 
i odstępstwa od standardowego kroju 
czcionki, za wyjątkiem zastosowania 
czcionki pochyłej, zaznaczać ołów-
kiem na wydruku. Preferowanym 
formatem zapisu tekstu jest RTF. 

7. Cytowanie w tekście artykułu powin-
no mieć formę: [Walter 1993] lub: 
„Walter [1993] wykazał, że...”. Jeśli 
z danego roku pochodzi więcej niż 
jedna cytowana praca, należy stoso-
wać wyróżnienia [Walter 1994a, b]. 
W przypadku dwóch autorów cyto-

wanej pracy należy podawać oba na-
zwiska: [Sosnowski, Jodłowski 
1980], w przypadku trzech i więcej: 
[Sosnowski i in. 1982]. Nie należy 
podawać inicjałów imion, poza przy-
padkiem zbieżności nazwisk, a powo-
łania na literaturę umieszczać w na-
wiasach kwadratowych. W przypadku 
równoczesnego powoływania się na 
wiele prac należy je podawać w chro-
nologicznej kolejności ukazywania 
się, np. [Sosnowski, Jodłowski 1980, 
Sosnowski i in. 1982, Aronson 1993]. 

8. Zestawienie cytowanej literatury po-
winno być zatytułowane Literatura 
i zawierać pełne dane bibliograficzne 
wszystkich pozycji cytowanych 
w tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji. Nie może ono na-
tomiast zawierać opisów pozycji nie 
cytowanych w tekście. Literatura po-
winna być zestawiona według auto-
rów w kolejności alfabetycznej, 
w dalszej kolejności według dat wy-
dania artykułów lub książek. Jeśli 
w tym samym roku ukazało się wię-
cej niż jedna cytowana pozycja, nale-
ży stosować zapis np. „1994a”, 
„1994b”, zgodnie ze sposobem powo-
ływania się na te prace w tekście. 
W przypadkach prac kilku autorów 
kolejno zamieszcza się notki prac sy-
gnowanych 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 spad-
ków, Czas. Geogr., 69, s. 25–42. 

Grocholski A., 1977, Uskok sudecki 
brzeżny a zagadnienie wulkanotekto-
niki trzeciorzędowej, Acta Univ. 
Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6, 
s. 89–103. 
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Baumgart-Kotarba M., Gilewska S., 
Starkel L., 1976, Planation surfaces 
in the light of the 1:300,000 geomor-
phological 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. Wiszniow-
ska (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 pery-
glacjalnej, 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 identyfi-
kujące stronę internetową, będące za-
razem częścią jej adresu. Zestawienie 
stron internetowych cytowanych w 
tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji powinno być zaty-
tułowane Internet. 
Źródła internetowe należy zestawić 
w kolejności alfabetycznej. Ich opisy 
powinny zawierać człon www z ha-
słem identyfikującym, pełny adres 
strony internetowej oraz datę ostat-
niego 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 sytua-
cjach absolutnie niezbędnych i po-
winny one mieć charakter wyjaśnia-
jący. Nie wolno stosować przypisów 
do powoływania się na literaturę.  

11. Wielkość tabel wraz z opisem jest 
ograniczona rozmiarami strony „Cza-
sopisma” w druku (126x186 mm). Je-
śli głównym celem przytaczania da-
nych tabelarycznych jest ilustracja 
trendów, ogólniejszych zależności, 
zróżnicowania populacji itp., prefe-
rowane jest przedstawienie danych w 
formie wykresów, na ogół czytelniej-
szych niż długie tabele. Tabele należy 
przygotować tylko w polskiej wersji 
językowej. 

12. Wszystkie ilustracje (rysunki i foto-
grafie) noszą miano rycin i mają ko-
lejną numerację. Ilustracje, łącznie 
z podpisem w języku polskim i an-
gielskim, mogą mieć maksymalny 
format 126 × 186 mm. Fotografie po-
winny 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 wer-
sjach), Excell, ArcGIS 9.3 lub 
MapViewer 7, a w wypadku obrazów 
rastrowych, winny one mieć rozdziel-
czość co najmniej 300 dpi. Znaki 
w legendzie mapy lub innego rysunku 
należy ponumerować, a ich objaśnie-
nia umieścić w podpisie ryciny. 

13. Wszystkie zasady przedstawione 
w punktach 2–11 mają również zasto-
sowanie przy przygotowywaniu ma-
teriałów do działu „Teoria i Praktyka 
Dydaktyczna”. 

14. Materiały nadesłane, a w rażący spo-
sób nie spełniające wymagań tech-
nicznych przedstawionych powyżej, 
będą odsyłane autorom bez rozpa-
trzenia. 

 
Listy — dyskusja — polemika, 
Recenzje, Kronika 
 
1. Dział „Listy — dyskusja — polemi-

ka” jest zasadniczo przeznaczony na 
publikację listów poruszających za-
gadnienia kluczowe dla polskiego 
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środowiska geograficznego, będących 
zaproszeniem do dyskusji, dalszych 
głosów w takich kwestiach oraz krót-
kich tekstów zawierających meryto-
ryczną polemikę z artykułami druko-
wanymi na łamach „Czasopisma”. 
W przypadku otrzymania materiałów 
polemicznych będą one udostępniane 
autorowi oryginalnej pracy, który bę-
dzie miał prawo odpowiedzi. Polemi-
ka i odpowiedź będą drukowane 
w tym samym zeszycie „Czasopi-
sma”.  

2. Redakcja przyjmuje do druku recen-
zje książek, prac zbiorowych, wy-
dawnictw pokonferencyjnych i atla-
sów, zarówno autorów polskich jak 
i zagranicznych. Objętość recenzji 
powinna wynosić 2–4 strony standar-
dowego wydruku. Recenzje mogą 
mieć charakter informacyjny lub po-
lemiczny i powinny zawierać elemen-
ty obiektywnej oceny. W przypadku 
pozycji zagranicznych preferowane są 
omówienia pozycji wartych upo-
wszechnienia w polskich kręgach 
geograficznych. Zasadą jest publiko-
wanie recenzji pozycji, które ukazały 
się nie wcześniej niż 3 lata przed wy-
daniem odpowiedniego zeszytu „Cza-
sopisma”. 

3. Do działu „Kronika” przyjmowane są 
informacje o Członkach Honorowych 
Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, sprawozdania z działalności 
PTG, sprawozdania z konferencji 
i sympozjów – w szczególności orga-
nizowanych przez PTG, innych istot-
nych, okolicznościowych wydarzeń 
geograficznych, wspomnienia po-
śmiertne. Objętość materiałów nie 
powinna przekraczać 5 stron standar-
dowego wydruku. Sprawozdania 
z konferencji nie powinny ograniczać 
się do przytoczenia listy referatów 
i referentów, ale zawierać elementy 
oceny, zarówno wybranych prezenta-
cji, jak i całej konferencji. 

4. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” należy od strony tech-
nicznej przygotowywać według zasad 
obowiązujących przy przygotowywa-
niu artykułów, natomiast nadsyłać 
w dwóch egzemplarzach. Wersję 
elektroniczną można przesłać pocztą 
elektroniczną bezpośrednio na adres 
Redakcji. 

5. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” nie są zewnętrznie recen-
zowane, a decyzję o zakwalifikowa-
niu do druku podejmuje Redakcja. 

 
Procedura recenzji i akceptacji do 
druku 
 
1. Każdy nadesłany artykuł jest ocenia-

ny przez co najmniej dwóch niezależ-
nych recenzentów spoza składu Re-
dakcji, nie pochodzących z jednost-
ki(-ek) reprezentowanej przez auto-
ra(ów) artykułu. Redakcja może do-
konać wstępnej selekcji i zwrócić au-
torowi artykuł przygotowany nie-
zgodnie z instrukcją dla autorów lub 
rażąco niezgodny z linią programową 
„Czasopisma Geograficznego”. 

2. Recenzja ma formę pisemną: recen-
zenci wypełniają formularz recenzji 
oraz przekazują autorom i redakcji 
konkretne uwagi odnośnie nadesłane-
go tekstu. 

3. Recenzja kończy się rekomendacją, 
która zawiera wniosek o dopuszcze-
niu artykułu do druku lub jego odrzu-
ceniu, według wzoru: (1) nadaje się 
do publikacji w obecnej formie; (2) 
nadaje się do publikacji po wprowa-
dzeniu drobnych poprawek; (3) nada-
je się do publikacji tylko po dokona-
niu istotnych zmian w tekście; (4) nie 
nadaje się do publikacji w „Czasopi-
śmie Geograficznym” (ze wskaza-
niem powodów). Ostateczną decyzję 
o kwalifikacji artykułu do druku po-
dejmuje Redakcja. 
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4. Recenzent zna nazwisko autora re-
cenzowanego artykułu, ale podejmu-
jąc się recenzji składa pisemną dekla-
rację o braku konfliktu interesów 
między nim i autorem. 

5. Recenzje po otrzymaniu przez Re-
dakcję są przekazywane autorom, 
wraz z uwagami redakcyjnymi i de-
cyzją odnośnie akceptacji, warunko-
wej akceptacji (pod rygorem wpro-
wadzenie wskazanych zmian) lub od-
rzucenia artykułu. 

6. Nazwiska recenzentów nie są ujaw-
niane autorom, natomiast raz w roku 
jest publikowana lista recenzentów. 

7. Decyzję o przyjęciu do druku pozo-
stałych materiałów (sprawozdań, re-
cenzji, polemik) podejmuje Redakcja. 

 
Korekta i egzemplarze autorskie 
 
1. W celu usprawnienia prac redakcyj-

nych związanych z końcową obróbką 
materiałów zakwalifikowanych do 
druku, Autorzy proszeni są o podanie 
adresu poczty elektronicznej, na który 
będzie wysyłana korespondencja. Au-
torzy materiałów zaakceptowanych 
do druku otrzymują plik z tekstem 

złamanym w konwencji „Czasopisma 
Geograficznego” dla sprawdzenia 
zgodności z oryginałem i poprawienia 
ewentualnych błędów drukarskich. 
Plik zapisany będzie w formacie 
PDF, w którym możliwe jest nano-
szenie poprawek za pomocą narzędzi 
darmowego programu Adobe Reader. 
Na etapie korekty nie należy wpro-
wadzać żadnych merytorycznych 
zmian w tekście, dodawać nowych 
partii tekstu itp., można natomiast 
uaktualnić zestaw literatury, jeśli pra-
ce cytowane jako „w druku” w mię-
dzyczasie zostały opublikowane. 

2. Korektę drukarską należy odesłać do 
Redakcji w terminie nieprzekraczają-
cym 7 dni od dnia jej wysłania pocztą 
elektroniczną z Redakcji. Niedostar-
czenie korekty spowoduje, że artykuł 
może zostać wydrukowany z błęda-
mi. 

3. Po wydrukowaniu zeszytu wszyscy 
autorzy artykułów otrzymują po 15 
nadbitek (do podziału między współ-
autorów, jeśli praca ma charakter 
zbiorowy). Autorzy tekstów zamiesz-
czonych w pozostałych działach 
otrzymują po kilka nadbitek. 
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