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KompleKsowy wpŁyw wybranych 
elementów  

i zjawisK meteorologicznych na warunKi 
drogowe na pogórzu KarpacKim

wstęp

Szybki rozwój transportu samochodowego, rozbudowa i modernizacja dróg, wzrost 
liczby zarejestrowanych pojazdów, a także dynamicznie rozwijający się rynek samocho-
dowy wymuszają potrzebę badań z zakresu meteorologii transportu. W określonych 
sytuacjach pogodowych (deszcz, mgła, gołoledź) warunki panujące na drodze są mniej 
lub bardziej niekorzystne z punktu widzenia kierowców i pieszych. Duże znaczenie 
odgrywa rodzaj nawierzchni dróg, przebieg trasy oraz jej infrastruktura techniczna,  
a także warunki naturalne obszaru, przez który jest poprowadzona.

Celem niniejszego opracowania jest próba wydzielenia kompleksów pogodo-
wych, które w powiązaniu z warunkami środowiskowymi mogą oddziaływać nieko-
rzystnie na warunki jazdy lub też mieć obojętny wpływ na podróż. Wnioski oparte 
na obliczeniach i dokonanych analizach mogą znaleźć zastosowanie w wytycznych do 
projektowania dróg na obszarach pogórskich i górskich, w planowaniu przestrzennym 
zabudowy oraz infrastruktury technicznej wzdłuż dróg, a także przy organizacji pracy 
służb komunalnych, utrzymujących drogi w odpowiednim standardzie (odśnieżanie, 
piaskowanie, oczyszczanie z liści, remonty nawierzchni na odcinkach narażonych na 
częste zmiany temperatury).

Za podstawę analizy posłużyły codzienne dane obserwacyjne z lat 1971−1980, 
pochodzące z pięciu stacji klimatologicznych usytuowanych w pobliżu trasy Kraków−
Wadowice−Cieszyn. Trasa ta biegnie wierzchowinami Pogórza Wielickiego i Pogórza 
Śląskiego, na długich odcinkach także wzdłuż północnej granicy Beskidów, szczególnie 
wyraźnej w postaci progu pomiędzy Wadowicami a Skoczowem. W całości obejmuje 
drogi o dużym znaczeniu zarówno dla przewozów tranzytowych, jak i komunikacji 
krajowej. Ze względu na dużą reprezentatywność otrzymane wyniki można z powo-
dzeniem odnieść do odcinków dróg o podobnym przebiegu na terenie całego Pogórza. 

meteorologiczna osłona dróg

Wpływ pogody na wypadki drogowe jest tematem badań podejmowanym obecnie 
przez wiele służb technicznych w krajach zachodnich. 
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Duże osiągnięcia w tej dziedzinie posiada Wielka Brytania, gdzie od lat pięćdzie-
siątych minionego stulecia prowadzone są badania prawdopodobieństwa pojawiania 
się przymrozków i ich prognozowanie (Parrey i in. 1971), a także badania wpływu 
warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo i natężenie ruchu drogowego. Bry-
tyjska Służba Meteorologiczna opracowała system osłony dróg pod nazwą „Open 
Runaway”. System ten na podstawie dokonywanych pomiarów podaje informacje 
dotyczące temperatury nawierzchni drogi, także prognozy dla służb lotniskowych 
oraz prognozy opadów.

Naukowcy w Stanach Zjednoczonych prowadzą obecnie badania zmierzające do 
wyznaczenia regionów klimatycznych na podstawie wymagań dotyczących stosowa-
nych lepiszczy asfaltowych, które wpływają bezpośrednio na stan dróg. Realizowany 
program o nazwie SHRP (Strategic Highway Research Program) jest podstawą badań 
i planowania techniki drogowej w krajach zachodnich (Antosz, Kroszczyński 1999). 

Badaniem termiki dróg w zależności od różnych warunków atmosferycznych i 
fizjograficznych oraz jej wpływu na pojawianie się gołoledzi zajmuje się także zespół 
z University of Gothenburg (Bogren, Gustavsson 1991). W ramach programu VVIS 
(Swedish Road Weather Information System), wykonano szereg map termicznych z 
zaznaczeniem odcinków zagrożonych gołoledzią.

W Polsce badania i publikacje z zakresu meteorologii transportu są znacznie 
mniej rozpowszechnione. Pojawiające się coraz częściej przy głównych arteriach 
komunikacyjnych tablice świetlne informujące o aktualnych parametrach niektórych 
elementów meteorologicznych (temperatura powietrza, temperatura nawierzchni 
drogi, prędkość wiatru, wilgotność powietrza) to jedynie znikomy procent działań, 
które powinny zostać podjęte w celu odpowiedniego zabezpieczenia dróg, a także 
zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom.

warunki klimatyczne pogórza Karpackiego w aspekcie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Obszar Pogórza Karpackiego leży w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym 
o typie pluwioniwalnym (Hess 1965). Większość elementów wykazuje niewielkie 
zróżnicowanie przestrzenne, choć od progu Pogórza w jego części zachodniej ku 
wschodowi maleje udział mas powietrza oceanicznego przy zwiększającym się udziale 
mas powietrza kontynentalnego, z czym wiążą się niewielkie różnice przede wszystkim 
w notowanych sumach opadów atmosferycznych, także w długości trwania okresów 
charakterystycznych, np. sezonu bezprzymrozkowego. 

Analiza przestrzennego rozkładu elementów meteorologicznych, dokonana 
na podstawie posiadanych danych źródłowych, pozwala na wyróżnienie obszarów, 
różniących się dominującymi warunkami pogodowymi oraz możliwością wystąpienia 
określonych zdarzeń i zjawisk korzystnych lub niekorzystnych dla transportu. Wy-
żynno−pagórkowata rzeźba Pogórza o stosunkowo dużej liczbie wznoszących się do 
wysokości 350−500 m n.p.m. garbów modyfikuje ogólne warunki pogodowe. Obszary 
o niewielkich wysokościach względnych (40−80 m), z jakimi spotkać się można na 
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odcinku Kraków−Wadowice, charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem mezokli-
matycznym; notowane wartości temperatury, prędkości wiatru, sumy opadów są tam 
zbliżone. Tereny o większym urozmaiceniu rzeźby (np. odcinek Wadowice−Bielsko 
Biała), porozcinane dużą liczbą dolin cechują się specyficznymi warunkami termiczno−
wilgotnościowymi. Notuje się tu większą liczbę dni z przymrozkiem, częstsze mgły, 
gołoledź. Najbardziej „surowe” warunki pogodowe występują na obszarach położonych 
najwyżej nad poziomem morza (odcinek Bielsko Biała−Cieszyn): najwyższe sumy 
opadów, także największa liczba dni z opadem (w tym z opadem śniegu) oraz częściej 
niż w pozostałych rejonach Pogórza występujące wiatry średnie i umiarkowanie silne 
(5−10 ms−1), a także wiatry o prędkościach >10 ms−1.

Analiza czasowego zróżnicowania rozkładu poszczególnych elementów me-
teorologicznych umożliwia wyodrębnienie sezonów sprzyjających kształtowaniu się 
korzystnych warunków drogowych, zarówno ze względu na komfort jazdy i bezpie-
czeństwo kierowców, jak i na utrzymanie dróg oraz sezonów o kumulacji czynników 
niekorzystnych, utrudniających podróżowanie. Najdogodniejsze warunki występują w 
miesiącach letnich (czerwiec−sierpień), kiedy notowane jest najmniejsze zachmurzenie, 
oraz największa liczba dni pogodnych w roku. Jedyne niebezpieczeństwo stanowić 
mogą opady, osiągające w lecie najwyższe sumy miesięczne i dobowe oraz sporadycznie 
pojawiające się burze, a także zmienne warunki naturalnego oświetlenia. Niewielka 
wysokość Słońca nad horyzontem o wschodzie i zachodzie oraz jego położenie na linii 
drogi, na wprost poruszającego się wozu, powoduje oślepianie kierowcy, co ogranicza 
widoczność i dekoncentruje. Najmniej korzystne dla komunikacji są miesiące tzw. 
„przejściowe” czyli marzec i kwiecień oraz październik i listopad. Mają wtedy miejsce 
duże wahania temperatury powietrza, niskie wartości temperatury minimalnej, częste 
przymrozki, liczne mgły, jesienią niebezpieczny staje się także szybko zapadający 
zmrok. 

oddziaływanie kompleksów pogodowych

Aby określić wpływ warunków pogodowych na warunki jazdy na wybranym 
odcinku trasy konieczne jest kompleksowe ujęcie występujących w danym sezonie 
elementów i zjawisk meteorologicznych w powiązaniu z warunkami środowiska na-
turalnego i antropogenicznego obszaru, przez który trasa przebiega. Obecność cieku 
wodnego, czy też zadrzewień przydrożnych nawet przy korzystnych dla określonego 
sezonu warunkach termicznych wzmagać będzie wilgotność powietrza, co może po-
wodować śliskość jezdni w sezonie wiosenno−letnim, zaś gołoledź zimą. 

Do wyróżnienia kompleksów pogodowych o określonym wpływie na warunki 
jazdy – korzystnych, niekorzystnych i niebezpiecznych – wzięto pod uwagę współ-
występowanie i współdziałanie poszczególnych elementów i zjawisk meteorologicz-
nych w sezonie wiosenno−letnim (tab. 1) i jesienno−zimowym (tab. 2). Podstawą 
wydzielenia tych kompleksów stało się ich bezpośrednie oddziaływanie na warunki 
jazdy. Dodatkowe kryterium stanowi temperatura powietrza (średnia dobowa tempe-
ratura powietrza, temperatura minimalna i maksymalna), widzialność pozioma, także 
występowanie opadu (rodzaj opadu, liczba dni z opadem  10 mm/dobę), wiatru o 
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określonych prędkościach oraz prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych (mgła, gołoledź, burza). 
A – zespół kompleksów kształtujący bezpieczne warunki poruszania się po drogach, 

bez konieczności wzmożenia koncentracji uwagi (stały, dobry stan nawierzchni)

A1 – optymalne warunki termiczne, brak zjawisk wpływających niekorzystnie na podróż

A2 – korzystne warunki termiczne, brak zjawisk wpływających niekorzystnie na podróż

B – zespół kompleksów pogodowych kształtujący uciążliwe warunki na drodze (czę-
sta zmiana warunków jazdy ze względu na występowanie określonych zjawisk 
pogodowych)

B1 – korzystne warunki termiczne, możliwość wystąpienia opadów

B2 – korzystne warunki termiczne, występowanie zjawisk wpływających niekorzystnie 
na warunki jazdy (burze, gołoledź)

B3 – półrocze ciepłe: korzystne warunki termiczne, występowanie mgieł; półrocze 
chłodne: niekorzystne warunki termiczne (duże amplitudy dobowe), opady

C – zespół kompleksów kształtujący niebezpieczne dla kierowców warunki jazdy

C1 – stosunkowo korzystne warunki termiczne, występowanie zjawisk wpływających 
niekorzystnie na warunki jazdy (mgły, burze)

C2 – półrocze ciepłe: dni gorące, parne, wpływające niekorzystnie na samopoczucie 
i koncentrację kierowców; półrocze chłodne: stałe warunki termiczne, wystę-
powanie niebezpiecznych dla kierowców zjawisk pogodowych (mgła, gołoledź, 
porywy wiatru)

C3 – niekorzystne warunki termiczne, występowanie niebezpiecznych dla kierowców 
zjawisk pogodowych (mgła, gołoledź, porywy wiatru)

Zróżnicowanie przestrzenne występowania kompleksów pogodowych na Pogó-
rzu Karpackim jest ściśle zależne od rzeźby terenu (tab. 3). Obserwuje się niewielki 
wpływ położenia geograficznego obszaru, przejawiający się głównie w sumach opadów 
oraz kierunku i prędkości wiatru, jednakże dominujący wpływ na warunki jazdy ma 
mezoklimat generowany przez sąsiadujące ze sobą formy wypukłe i wklęsłe. Różnice 
w ich wysokościach względnych form są jednak niewielkie, toteż o pojawieniu się okre-
ślonego kompleksu pogodowego niejednokrotnie decyduje zaledwie jeden czynnik. 
Dużą rolę z punktu widzenia kierowców odgrywa otoczenie trasy oraz infrastruktura 
techniczna na trasie, i w pobliżu niej. Liczne mosty, wiadukty, wąskie pobocza lub 
ich brak, oraz zwarta zabudowa mają ogromny wpływ na kształtowanie się warunków 
pogodowych (Wypych 2001).

wnioski

Zdarzenia i zjawiska pogodowe są wynikiem oddziaływania wielu czynników 
i elementów meteorologicznych, toteż ich zmienność w czasie i przestrzeni jest duża. 
Dominującą rolę odgrywa aktualna sytuacja synoptyczna, modyfikowana wyraźnie 
przez lokalne warunki terenowe.
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Analizując przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występowania określonych 
elementów i zjawisk meteorologicznych, pamiętać należy również o zmienności 
warunków pogodowych w ciągu doby. Pogorszenie warunków drogowych następuje 
najczęściej w godzinach rannych na skutek przymrozków, mgieł, a także powiązanych 
z mgłą opadów mżawki oraz w godzinach wieczornych, gdy obserwuje się spadek tem-
peratury. W ciągu dnia, szczególnie dnia pogodnego, zjawiska te zazwyczaj zanikają 
lub słabną, wpływając tym samym na polepszenie warunków jazdy. 

Występowanie złych warunków jazdy, zarówno w ciągu całej doby, jak i związa-
nych z określoną porą dnia, przejawia się szczególnie we wklęsłych formach terenu, 
w których dochodzi do kumulacji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, potęgo-
wanych dodatkowo przez inne czynniki, jak na przykład obecność zadrzewień, cieków 
wodnych, stawów, mostów. Fragmenty trasy przebiegające w sąsiedztwie niskich teras 
rzecznych są narażone na bardzo częste silne i długotrwałe inwersje temperatury, a także 
zastoiska zimnego powietrza. Zjawiskami ograniczającymi ruch kołowy w tych formach 
terenu są także mgły oraz wcześniej pojawiające się przymrozki. 
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