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ZARYS TREŚCI: W pracy poddano analizie właściwości termiczne topoklimatu doliny górnego Prutu, 
reprezentującej wschodnią część Czarnohory. Temperatura powierza badana była w dwóch ujęciach 
czasowych, w roku 2004: w skali całego lata (w oparciu o średnie dobowe wartości temperatury  
z dwóch stacji) oraz w skali doby, dla kontrastowych sytuacji synoptycznych (przy wykorzysta-
niu średnich półgodzinnych wartości temperatury mierzonych automatycznie na trzech stacjach).  
W świetle otrzymanych wyników dna dolin są cieplejsze od obszarów ponad górną granicą lasu średnio 
o 1,5oC (maksymalnie 3,5oC), a letnie maksimum temperatury przypada na wszystkich uwzględnio-
nych punktach pomiarowych w drugiej połowie lata. Przez 20% dni lipca i sierpnia wierzchowiny 
są cieplejsze od den dolin z racji inwersji termicznej. Inwersja pojawia się w czasie dni z pogodą 
wyżową, około godziny 20 czasu lokalnego i w czasie jej występowania temperatura wzrasta wraz  
z wysokością nawet o 1oC/100 m. Inwersja zanika około godziny 9 czasu lokalnego. Zjawisko inwersji 
termicznej obserwowane jest do wysokości około 1400 m n.p.m.

SŁOWA KLUCZOWE: Czarnohora, temperatura powietrza, topoklimat.
KEYWORDs: Chornohora, air temperature, topoclimate.

WSTĘP

Badania klimatologiczne w rejonie Czarnohory rozpoczęto już w XIX w., jednak 
o systematycznych obserwacjach atmosfery w tym obszarze Karpat można mówić  
w zasadzie dopiero od początku XX w.

TERMICZNE ZRÓŻNICOWANIE TOPOKLIMATU  
WSCHODNIEJ CZĘŚCI CZARNOHORY (KARPATY UKRAIŃSKIE)  

W SEZONIE LETNIM 2004 ROKU,  
NA PRZYKŁADZIE DOLINY GÓRNEGO PRUTU
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Pierwsze regularne obserwacje meteorologiczne w Czarnohorze rozpoczęły się  
w 1899 r. i były prowadzone w Stacji Botaniczno-Rolniczej na Połoninie Pożyżewskiej. 
Pracownicy stacji koncentrowali się przede wszystkim na badaniach roślinności, przy 
okazji czyniąc jednak szereg spostrzeżeń meteorologicznych. Zakres pomiarów, wy-
konywanych 3 razy na dobę, obejmował obserwacje: temperatury powietrza (w tym 
maksymalnej i minimalnej), prężności pary wodnej, wilgotności względnej, wielkości 
parowania, sumy opadów atmosferycznych, ciśnienia atmosferycznego, temperatury 
gruntu, kierunku i prędkości wiatru, stopnia zachmurzenia i kierunku biegu chmur 
oraz obserwacje aktynometryczne i heliometryczny (Dworak, Rymanowicz 1992). 
Systematycznie publikowane wyniki tych pomiarów można znaleźć w rocznikach 
czasopisma „Kosmos”, z początku minionego wieku (Szulc 1911, 1912, 1914). Bardzo 
cennym materiałem okazały się pomiary promieniowania i usłonecznienia, w oparciu 
o które E. Stenz opublikował szereg opracowań dotyczących warunków radiacyjnych 
Czarnohory (Stenz 1925, 1926, 1929; Stenz, Łysakowski 1932).

Największą niedoskonałością stacji, sygnalizowaną przez badaczy, było ograni-
czenie obserwacji jedynie do okresu wegetacyjnego, tj. od początku czerwca do końca 
września. Sporadycznie tylko spostrzeżenia notowane były do listopada, a jedynie 
raz zdarzyło się, by wykonywano je do końca r. kalendarzowego. Stacja z przerwa-
mi, spowodowanymi pierwszą wojną światową, działała do 1939  r. Na jej miejscu, 
najprawdopodobniej od lat 70. XX w., istnieją nowe placówki – Wysokogórska Stacja 
Biologiczna Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz stacja 
meteorologiczna ukraińskiej służby meteorologicznej (Dworak, Rymanowicz 1992).

Najbardziej znanym miejscem obserwacji meteorologicznych w Czarnohorze było 
jednak niewątpliwie Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomiczne im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan (2022 m n.p.m.), w południowej części pasma. 
Z chwilą otwarcia w 1938 r. stało się ono drugą, po Kasprowym Wierchu, wysokogórską 
stacją meteorologiczną na ziemiach ówczesnej Polski (Kreiner, Rymanowicz 1992). 
Głównym celem stacji było prowadzenie zaawansowanych obserwacji pogody w ra-
mach polskiej służby meteorologicznej – 3 razy na dobę dla celów klimatologicznych 
oraz 8 razy na dobę dla celów synoptycznych. Pomiary przy użyciu 20 samopisów  
i 30 instrumentów niezautomatyzowanych prowadzono nieprzerwanie od 1 paździer-
nika 1938 r. do chwili wkroczenia na terytorium Polski wojsk radzieckich we wrześniu 
1939 r. W archiwach IMGW zachowały się jedynie wyniki obserwacji prowadzonych 
do końca lipca 1939 r. Ogólny zarys warunków atmosferycznych panujących w ciągu 
zaledwie 10 miesięcy funkcjonowania obserwatorium można znaleźć m.in. w pracy 
J. Kreinera i L. Rymanowicza (1992).

Opuszczone w czasie wojny obserwatorium popadło w ruinę i w takim stanie  
pozostaje do dzisiaj. Ostatnimi czasy podejmuje się pewne starania mające doprowadzić 
do powstania nowej placówki badawczej na Popie Iwanie, w formie polsko-ukraińskiej 
stacji geofizycznej. Planowany zakres badań miałby objąć obserwacje meteorologiczne, 
grawimetryczne, magnetyczne, sejsmiczne, geodezyjne (w tym zaawansowane pomiary 
GPS), biologiczne, ekologiczne, geomorfologiczne oraz astronomiczne (Gutowski, 
Śledziński 2002).

Współcześnie pomiary meteorologiczne w Czarnohorze prowadzi się w dwóch 
stacjach meteorologicznych. Pierwszą jest wspomniana wcześniej stacja na Połoninie 
Pożyżewskiej, druga znajduje się w Czarnohorskiej Stacji Geograficznej Uniwersytetu 
Lwowskiego, w dolinie Prutu, około 6 km w linii prostej na wschód od Pożyżewskiej.
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OBSZAR BADAŃ

Przez obszar badań rozumiana jest w tej pracy górna część doliny Prutu, na od-
cinku od Foreszczenki po główny grzbiet Czarnohory nad źródłami potoku Breskulec 
(ryc. 1). Oś doliny jest zgodna z kierunkiem południowy zachód – północny wschód, 
typowym dla głównych dolin wschodniej części Czarnohory.

Ryc. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w obszarze badań

Fig. 1. Situation of measurement points in the study area
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Lokalny charakter współczesnych obserwacji meteorologicznych w Czarnohorze, 
brak gęstej sieci pomiarowej oraz brak dłuższych ciągłych i jednorodnych serii obser-
wacyjnych powoduje, iż trudno o opracowania traktujące kompleksowo o warunkach 
klimatycznych całego pasma. W ogólnym zarysie w Czarnohorze wyróżnione zostały 
cztery strefy termiczne (Petlin, Matvijiv 2003). Najniżej (450-850 m n.p.m.) znajduje 
się strefa umiarkowana z sumą aktywnych temperatur (tj. średnich dobowych tempe-
ratur powietrza w okresie wegetacyjnym wyższych niż 10oC) przekraczającą 1750oC. 
Między 850 a 1250 m n.p.m. rozciąga się strefa chłodna z sumą aktywnych temperatur 
w przedziale od 1000 do 1750oC. W piętrze umiarkowanie zimnym (1250-1500 m 
n.p.m.) suma aktywnych temperatur maleje do 600oC, a w piętrze zimnym (powyżej 

Ryc. 2. Punkt pomiarowy Foreszczenka (a), Pożyżewska (b) i Przełęcz (c)

Fig. 2. Measurement recording points: Foreszczenka (a), Pożyżewska (b) and the Pass (c).

Fot. A. Kotarba



51TERMICZNE ZRÓŻNICOWANIE TOPOKLIMATU WSCHODNIEJ CZĘŚCI CZARNOHORY...

2000 m), obejmującym najwyższe szczyty, w tym Howerlę (2061 m n.p.m.), suma 
osiąga 0oC (Petlin, Matvijiv 2003).

Średni spadek temperatury powietrza ze wzrostem wysokości n.p.m. wynosi  
w Czarnohorze 0,47oC/100 m i w ciągu r. waha się od 0,3oC/100 m zimą do 0,6oC/100 
m latem. Średnia roczna temperatura powietrza w otaczających Czarnohorę dolinach 
wynosi około 5-6oC, natomiast na wysokości 1200 m 4oC. Powyżej 2000 m średnia 
roczna temperatura powietrza spada poniżej 0oC (Petlin, Matvijiv 2003).

W pracy wykorzystane zostały dane ze stacji meteorologicznych w Foreszczence 
i na Połoninie Pożyżewskiej oraz dane zebrane w czasie badań terenowych, w trzech 
punktach pomiarowych. Lokalizacja dwóch z nich pokrywa się z lokalizacją wspo-
mnianych stacji meteorologicznych. Trzeci punkt znajdował się pod przełęczą między 
szczytami Pożyżewska i Breskuł. Położenie punktów w obszarze badań ilustruje ryc. 1. 
Charakterystyka samych punktów znajduje się poniżej:

– Foreszczenka (48o10’44’’N, 24o34’32’’E, 978 m n.p.m.); punkt pomiarowy zlokalizo-
wany w dnie doliny Prutu na terenie Czarnohorskiej Stacji Geograficznej Lwowskie-
go Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Termometr zainstalowany został  
w ogródku meteorologicznym znajdującym się na polanie śródleśnej (ryc. 2a),

– Pożyżewska (48o09’22’’N, 24o32’14’’E, 1401 m n.p.m.); termometr umieszczony 
został poniżej głównego budynku stacji botanicznej, na naturalnym spłaszczeniu 
bocznego grzbietu pasma Czarnohory. Był to teren trawiasty, odsłonięty (ryc. 2b),

– Przełęcz (48o08’56’’N, 24o31’07’’E, 1690 m n.p.m.); punkt pomiarowy kilka metrów 
poniżej przełęczy między szczytami Pożyżewska i Breskuł. Termometr znajdował 
się w sąsiedztwie rozproszonych kęp jałowca (Juniperus communis nana), w terenie 
odsłoniętym, eksponowanym w kierunku północno-wschodnim (zgodnie z ogólną 
orientacją doliny) (ryc. 2c).

Według podziału prezentowanego przez W. Petlina i W. Matvijeva (2003) stacja 
Foreszczenka znajduje się w strefie termicznej chłodnej, stacja na Pożyżewskiej w strefie 
umiarkowanie zimnej, a punkt Przełęcz w strefie zimnej. Tym samym reprezentowane 
są trzy najwyższe strefy termiczne Czarnohory. Biorąc pod uwagę piętra klimatycz-
no-roślinne (Kozij 1972, za Nesteruk 2001) Foreszczenka reprezentuje piętro regla 
dolnego, Pożyżewska piętro regla górnego a punkt Przełęcz piętro subalpejskie.

CEL PRACY I MATERIAŁY

W niniejszej pracy uwaga została poświęcona właściwościom termicznym do-
liny Górnego Prutu, traktowanej jako reprezentatywnej dla wschodniej części pasma 
Czarnohory. Termiczne własności topoklimatu obszaru badań rozpatrywane są w dwu 
skalach czasowych, w 2004 r.

Termika w skali całego lata (czerwiec–lipiec–sierpień) analizowana była na pod-
stawie średnich dobowych wartości temperatury powietrza ze stacji w Foreszczence  
i na Połoninie Pożyżewskiej. Pomiary na obydwu stacjach dokonywane były w klatkach 
meteorologicznych na wysokości 2 m n.p.g., co 3 godziny, z tym, że w Foreszczence 
nie wykonywano pomiarów o 24 i 03 czasu lokalnego (21 i 24 UT), podczas gdy na 
Pożyżewskiej spostrzeżeń dokonywano przez całą dobę. Z racji braku dostępu do 
danych oryginalnych (wartości dla poszczególnych terminów) uwzględnione zostały 
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dane dostępne, choć nie są one w 100% porównywalne z pozostałym materiałem 
obserwacyjnym.

Dobowa charakterystyka temperatury była analizowana w oparciu o dane zebrane 
przez autora podczas badań terenowych w wybranych dniach lipca i września 2004 r. 
W charakterystyce uwzględnione zostały średnie półgodzinne wartości temperatury, 
mierzone przez automatyczne minirejestratory elektroniczne firmy HOBO (ryc. 2). 
Termometry, zainstalowane na wysokości 1 m n.p.g., rejestrowały wartość temperatury 
przez całą dobę, z częstością próbkowania 30 sek. Dane o półgodzinnej rozdziel-
czości czasowej zebrane zostały dla dwóch okresów, cechujących się odmiennym 
typem pogody

ZRÓŻNICOWANIE ŚREDNIEJ DOBOWEJ TEMPERATURY POWIETRZA W PORZE LETNIEJ

W lecie 2004 r. średnia temperatura w punkcie obserwacyjnym Foreszczenka 
wyniosła 13,2oC i była o 1,7oC wyższa, niż na leżącej 432 m wyżej stacji Pożyżewska 
(11,4oC), co oznacza średni spadek temperatury 0,4oC/100 m. Temperatura powietrza 
w skali poszczególnych miesięcy była zawsze wyższa w Foreszczence (tab. 1), jed-
nak różnica wartości między obiema stacjami maleje od 2,6oC w czerwcu do 0,9oC 
w sierpniu.

Najcieplejszym miesiącem w przypadku obydwu stacji był lipiec, ze średnią 
miesięczną temperaturą powietrza (Tm) równą 14,0oC w Foreszczence i 12,3oC na 
stacji Pożyżewska. Podobnie, wspólny dla rozpatrywanych stacji był miesiąc najchłod-
niejszy – czerwiec – charakteryzujący się Tm równą 12,3oC w Foreszczence i 9,7oC 
na Pożyżewskiej. Tm sierpnia jest dla każdej ze stacji wyższa, niż Tm czerwca, a tym 
samym wyraźnie zaznacza się, typowe dla obszarów górskich przesunięcie rocznego 

Tab. 1. Charakterystyki termiczne sezonu letniego (czerwiec-lipiec-sierpień) 2004 r. w stacjach 
Foreszczenka (For.) i Pożyżewska (Poż.)

Tab. 1. Temperature patterns of the 2004 summer season (June-August) at the Foreszczenka (For.) 
and Pożyżewska (Poż.)
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maksimum temperatury na drugą połowę lata (zjawisko szczególnie wyraźnie widoczne 
na Pożyżewskiej).

Zauważalny jest duży wzrost wartości Tm z czerwca na lipiec, gdy Tm w Foresz-
czence zmieniła się o 1,7oC, a na Pożyżewskiej aż o 2,6oC. W sierpniu Tm na obydwóch 
stacjach była mniejsza niż w lipcu, jednak zmiana wartości z lipca na sierpień była 
znacznie łagodniejsza niż z czerwca na lipiec – w Foreszczence Tm spadła o niespełna 
jeden stopień (0,9oC), podczas gdy na Pożyżewskiej pozostała na niemal identycznym 
poziomie (spadła o 0,2oC).

W ujęciu średniej miesięcznej temperatury powietrza żadnego z miesięcy nie 
można uznać za letni, czego wyznacznikiem jest średnia miesięczna temperatura po-
wyżej 15oC. Analizując poszczególne dni, średnia dobowa temperatura (Td) powyżej 
15oC wystąpiła w lecie 2004 r. w Foreszczence 17 razy, natomiast na Pożyżewskiej 
12 razy. Najczęściej Td>15oC była notowana w lipcu – 11 razy w Foreszczence, 
7 razy na Pożyżewskiej. W czerwcu w Foreszczence wystąpiły jedynie dwa dni  
z Td>15oC, podczas gdy na Pożyżewskiej nie wystąpiły w ogóle. W sierpniu liczba 
dni z Td>15oC na obydwu stacjach była niemal identyczna i wynosiła w Foreszczence  
4 i na Pożyżewskiej 5 dni. Miesiąc wystąpienia i liczba dni z Td>15oC również wska-
zuje na przesunięcie maksimum termicznego na drugą połowę lata.

Miesięczny przebieg wartości Td (ryc. 3) jest bardziej dynamiczny na stacji Po-
żyżewska, gdzie odchylenie standardowe (δst) od wartości przeciętnej w skali całego 
lata wynosi 2,9oC, a w poszczególnych miesiącach jest równe lub większe od wartości 
odchylenia w Foreszczence (tab. 1). Najbardziej dynamiczny przebieg temperatury, 

Ryc. 3. Średnia dobowa temperatura powietrza [oC] w Foreszczence i na Pożyżewskiej w czerw-
cu, lipcu i sierpniu 2004 r.

Fig. 3. The average diurnal air temperature [oC] at the Foreszczenka and Pozyzewska stations  
in June, July and August 2004
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zarówno w Foreszczence, jak i na Pożyżewskiej, miał miejsce w lipcu – wartości δst 
wyniosły tam odpowiednio 2,6 oraz 3,4oC.

Lipiec był także miesiącem wystąpienia skrajnych wartości Td. Najniższą Td cha-
rakteryzował się 15 lipca, z którego wartości Td równe 8,1oC (Foreszczenka) i 4,7oC 
(Pożyżewska) były jednocześnie najniższymi wartościami Td dla całego lata 2004 r. 
Najwyższa Td w Foreszczence wystąpiła 9 lipca i wyniosła 20,1oC. W tym samym 
dniu Td na stacji Pożyżewska wyniosła 17,8oC i była o 0,1oC niższa, niż wartość  
z 20 sierpnia (najwyższa Td zanotowana w Foreszczence). Tym samym zakres wahań 
wartości Td powietrza w skali całego lata 2004 r. wyniósł w Foreszczence 12,0oC i był  
o 1,2oC niższy niż na Pożyżewskiej. Zakres zmienności Td w czerwcu i sierpniu sta-
nowił od 50 do 70% zakresu zmienności tego parametru w lipcu.

Wyższa średnia miesięczna i średnia sezonowa temperatura powietrza w Foreszczen-
ce oznacza, iż w takich skalach czasowych dominuje normalna stratyfikacja termiczna 
między stacjami: temperatura spada wraz z wysokością, średnio o 0,4oC/100 m (tab. 1). 
Pionowy gradient termiczny (γm) największe średnie miesięczne wartości przyjmuje  
w czerwcu, gdy największa jest różnica Tm między stacjami – γm wynosi wtedy 
0,6oC/100 m. W sierpniu, gdy różnica Tm między Pożyżewską i Foreszczenką jest 
najmniejsza, γm osiąga wartość 0,2oC/100 m.

Stratyfikacja inwersyjna występowała jedynie w lipcu i sierpniu, odpowiednio  
5 i 8 razy w każdym z tych miesięcy (ryc. 4). Średnia wielkość γm w dniach z inwer-
sją wynosiła -0,2oC/100 m i zmieniała się w zakresie od -0,6oC/100 m (21 lipca) do 
0,0oC/100 (19 i 27 lipca). Jedynie 2 z 13 dni o stratyfikacji inwersyjnej wystąpiły poje-

Ryc. 4. Średni dobowy gradient termiczny [oC/100 m] między Foreszczenką i Pożyżewską  
w czerwcu, lipcu i sierpniu 2004 r. Wartość dodatnia oznacza inwersję termiczną

Fig. 4. The average diurnal thermal gradient [oC/100 m] between Foreszczenka and Pozyzewska 
in June, July and August 2004. Positive temperatures indicate an inversion
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dynczo, tzn. ani dzień wcześniej, ani dzień później nie występował rozkład inwersyjny 
Td. Pozostałe 11 dni przypadło na trzy 3-4-dniowe okresy, co może sugerować związek 
występowania stratyfikacji inwersyjnej z występowaniem specyficznych typów pogody. 
W ciągu dni z normalnym rozkładem temperatury największy γm wyniósł 1,1oC/100 m 
(28 czerwca), a najmniejszy 0,0oC/100 m (18 lipca i 25 sierpnia).

Warta odnotowania jest liczba dni z γm większym niż 0,6oC/100 m, charaktery-
zująca dni z wyraźną normalną stratyfikacją termiczną, a tym samym dużą różnicą 
Tm między stacjami. W sumie, w lecie 2004 r. wystąpiło 20 takich dni, przy czym  
ponad połowa (11 dni) w czerwcu. Osiem dni z γm>0,6oC/100 m wystąpiło w lipcu, 
z czego wszystkie, za wyjątkiem jednego, w pierwszej połowie miesiąca. W sierpniu 
był tylko jedne dzień z γm>0,6oC/100 m.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż gradient o wartości 0,0oC/100 m nie jest 
tu traktowany jako rozkład izotermiczny. Jego zerowa wartość jest jedynie efektem 
zaokrąglenia do jednego miejsca dziesiętnego wartości niezerowych γm, liczonych  
z wielkości różnicy Tm między stacjami. Właśnie ta różnica była nadrzędnym kryterium 
przy wskazywaniu typu rozkładu. Rozkład izotermiczny byłby wyróżniony jedynie  
w przypadku, gdy Td na stacjach Foreszczenka i Pożyżewska byłyby sobie równe.  
W lecie 2004 r. taka sytuacja nie wystąpiła ani razu, stąd pod uwagę wzięte zostały 
jedynie rozkłady normalny i inwersyjny.

ZRÓŻNICOWANIE DOBOWEGO PRZEBIEGU TEMPERATURY POWIETRZA

Do zobrazowania dobowego przebiegu temperatury powietrza wybrane zostały 
dni 21-27 lipca oraz 21-23 września 2004 r., reprezentujące dwa kontrastowe typy 
pogody. Pierwszy okres cechowała pogoda z wyraźnym radiacyjno-insolacyjnym do-
bowym przebiegiem temperatury powietrza, przy adwekcji mas powietrza ze wscho-
du i północnego wschodu (ryc. 5a). Powietrze odznaczało się duża niestabilnością  
i każdego dnia w godzinach popołudniowych lub wieczornych występowała burza. 
Na określenie tego okresu w dalszej części pracy używana będzie nazwa „pogoda 
wyżowa”. Drugi okres odpowiadał pogodzie niżowej z adwekcją powietrza z zachodu 
(ryc. 5b). W wybranych dniach stale występowało duże zachmurzenie chmurami war-
stwowymi oraz mgła, opady deszczu, a w wyższych partiach obszaru badań deszczu 
ze śniegiem i śniegu.

Najwyższa średnia temperatura dla dni z pogodą niżową wystąpiła w Fo-
reszczence – 6,7oC, najniższa natomiast w punkcie pomiarowym Przełęcz – 2,3oC  
(tab. 2). Wynika z tego, iż w tym okresie nad obszarem badań występowała normalna 
stratyfikacja termiczna – temperatura stale obniżała się wraz ze wzrostem wysokości, 
średnio o 0,5oC/100 m. Spadek temperatury między stacjami Pożyżewska i Przełęcz 
wynosił 0,7oC/100 m i był o 0,2oC większy, niż średni γm między Foreszczenką  
a Pożyżewską. Bezwzględna różnica temperatury między stacjami była niemal  
identyczna i wyniosła 2,3oC między dwiema najniższymi stacjami oraz 2,1oC między 
dwiema najwyższymi.

W czasie dni z pogodą niżową, wraz ze wzrostem wysokości zmniejszała się 
także wartość średniej maksymalnej (Tmax) i średniej minimalnej (Tmin) temperatury po-
wietrza, malał zakres zmienności temperatury dobowej, jak również zmniejszała się 
wartość przeciętnego odchylenia od średniej dobowej temperatury (tab. 2).
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Tab. 2. Charakterystyki termiczne stacji pomiarowych Foreszczenka, Pożyżewska i Przełęcz dla 
pogody typu wyżowego (21-27 lipca 2004 r.) i niżowego (21-23 września 2004 r.)

Tab. 2. Temperature patterns of the Foreszczenka, Pozyzewska and the Pass stations under high-
-pressure conditions ( 21-27 July 2004) and low-pressure conditions (21-23 September 2004) 

Ryc. 5. Przykładowy przebieg temperatury w dniach o pogodzie wyżowej (a) i niżowej (b)

Fig. 5. Examples of temperature profiles on days with high-pressure (a) and low-pressure (b) 
type weather



57TERMICZNE ZRÓŻNICOWANIE TOPOKLIMATU WSCHODNIEJ CZĘŚCI CZARNOHORY...

Tmax była najwyższa w Foreszczence i wynosiła 9,7oC, o 2,8oC więcej niż na 
Pożyżewskiej i o 5,4oC więcej niż na Przełęczy (tab. 2). Tmin również była najwyższa 
w Foreszczence, przy czym różnica wartości temperatury między Pożyżewską i Przełę-
czą była mniejsza, niż w przypadku Tmax i wynosiła odpowiednio 1,0oC i 2,8oC. Takie 
zróżnicowanie termiczne na obszarze badań świadczy o występowaniu normalnej 
stratyfikacji termicznej zarówno podczas dnia, jak i nocy.

Najniższe wartości Tmax i Tmin na Przełęczy powodują, iż tam także zakres zmien-
ności temperatury jest najmniejszy, wynosi 3,6oC. W punkcie tym temperatura powie-
trza przeciętnie różniła się od Td o 1,0oC. Dwukrotnie większe wahania temperatury  
w ciągu doby występowały w Foreszczence, gdzie zakres zmienności parametru wyniósł 
6,2oC, a temperatura od wartości średniej różniła się przeciętnie o 1,9oC.

W dniach o pogodzie typu wyżowego spadek temperatury wraz z wysokością 
występował jedynie między dwiema najwyższymi stacjami – Pożyżewską i Przełęczą 
– a różnica Td między tymi stacjami była identyczna jak w dniach o pogodzie niżo-
wej – wyniosła 2,1oC (ryc. 6). Między stacjami Foreszczenka i Pożyżewska pionowa 
stratyfikacja termiczna miała natomiast charakter inwersyjny. Średni γm między dwiema 
najwyższymi stacjami wyniósł γm= -0,7oC/100 m, natomiast między dwiema najniższy-

Ryc. 6. Średni dobowy przebieg temperatury powietrza [oC] w czasie dni z pogodą wyżową (a) 
i dni z pogodą niżową (b)

Fig. 6. The average diurnal air temperature profiles [oC] on days with high-pressure (a) and low-
-pressure (b) weather
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mi γm= 0,1oC/100 m. Wzrost temperatury wraz z wysokością pomiędzy Foreszczenką 
a Pożyżewską spowodował, iż najcieplejszą z trzech stacji na obszarze badań była 
Pożyżewska (Td=16,3oC), a nie Foreszczenka, jak w sytuacji normalnej pionowej stra-
tyfikacji termicznej. Najchłodniejsza stacją była Przełęcz (Td=14,2oC).

Wartości Tmax w czasie dni o pogodzie typu radiacyjno-insolacyjnego malały 
wraz ze wzrostem wysokości, od 23,8oC w Foreszczence do 21,1oC w punkcie obser-
wacyjnym Przełęcz. Nocą natomiast bardzo silnie zaznaczał się spadek temperatury 
w Foreszczence, gdzie Tmin wynosiła 10,7oC, jedynie o 0,7oC więcej niż na najchłod-
niejszym punkcie Przełęcz. Konsekwencją tego było występowanie w Foreszczence 
największych dobowych wahań temperatury powietrza, wynoszących średnio 13,1oC, 
a także największego przeciętnego odchylenia od średniej wartości temperatury, osią-
gającego 3,9oC.

Najbardziej wyrównanym przebiegiem temperatury w czasie dni z pogodą wy-
żową charakteryzowała się Pożyżewska. Zarówno średni dobowy zakres zmienności 
temperatury (9,1oC), jak i przeciętne odchylenie od wartości średniej (2,7oC) były tam 
najmniejsze spośród wszystkich punktów pomiarowych.

Warto zauważyć, że w czasie dni o pogodzie niżowej większe różnice termicz-
ne między wartościami temperatury na sąsiednich punktach występują w przypadku 

Ryc. 7. Średnia dobowa wartość gradientu termicznego [oC/100 m] w czasie dni z pogodą  
wyżową (a) i dni z pogodą niżową (b). Wartość dodatnia oznacza inwersję termiczną

Fig. 7. The average diurnal thermal gradient [oC/100 m] on days with high-pressure (a) and  
low-pressure (b) weather. Positive gradient values indicate an inversion
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średniej maksymalnej dobowej temperatury, niż średniej minimalnej dobowej tempe-
ratury. W czasie pogody wyżowej prawidłowość tak jest odwrotna – większe różnice 
wystąpiły między wartością temperatury minimalnej niż maksymalnej.

Formowanie się i zanik inwersji dobrze ilustruje dobowy przebieg wielkości γm 
między stacjami Foreszczenka i Pożyżewską (ryc. 7). Inwersja pojawia się około godziny 
20 i stopniowo narasta przez całą noc. Najsilniejsza występuje około godziny 6-7, 
gdy γm wynosi prawie 1,0oC/100 m. Inwersja jest najsilniejsza po wschodzie Słońca, 
ale w czasie, gdy doliny są wciąż zacienione. Z chwilą gdy promienie słoneczne dotrą 
w zacienione wcześniej regiony inwersja szybko zanika i od godziny 9 stratyfikacja 
termiczna ma rozkład normalny. W godzinach okołopołudniowych i wczesnych po-
południowych (11-15) γm między dwiema najniższymi i dwiema najwyższymi stacjami 
zrównuje się i oscyluje w granicach 0,3oC/100 m.

W czasie pogody niżowej, ze stałą obecnością niskich chmur i mgłą oraz wystę-
pującymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, dobowy przebieg temperatury na 
każdej ze stacji staje się wyrównany. Pionowy gradient termiczny jest stale ujemny, 
czyli temperatura spada z wysokością. Gradient między dwiema najniższymi stacjami 
jest nieco większy w ciągu dnia (około -0,6oC/100 m), niż nocą (od -0,2 do -0,oC/100 
m). Stały przez całą dobę jest natomiast γm między dwiema najwyższymi punktami 
– oscyluje wokół wartości -0,7oC/100 m. Ze względu na skromny materiał obserwacyj-
ny trudno ocenić czy jest to ogólna prawidłowość, czy przypadkowy efekt działania 
czynników ogólnocyrkulacyjnych.

WNIOSKI

Uogólniając powyższe wyniki, można stwierdzić, iż średnio w skali całego lata 
dna czarnohorskich dolin po wschodniej stronie pasma są cieplejsze o około 1,5οC od 
znajdujących się tuż nad górną granicą lasu połonin, choć różnica ta może dochodzić 
w poszczególnych dniach nawet do 3,5οC, a w innych maleć do 1,0οC.

Maksimum temperatury zarówno w dolinach, jak i niskich połoninach przy-
pada na lipiec, przy czym letnie temperatury (Td >15οC) o 40% częściej występują  
w niżej położnych obszarach. Bez względu na wysokość n.p.m. pierwsza połowa lata 
jest chłodniejsza od drugiej, na co wskazuje średnia temperatura czerwca, niższa od 
średniej temperatury sierpnia. Na niskich połoninach ostatni miesiąc lata jest cieplejszy  
o 2,4οC od czerwca, podczas gdy w dolinach tylko o 0,8οC.

W lipcu i sierpniu, w skali doby, przez 20% dni wierzchowiny były cieplejsze 
niż doliny z racji inwersyjnego rozkładu temperatury. Wzrost temperatury z wysoko-
ścią wynosił średnio 0,2οC/100 m, osiągając maksymalnie 0,6οC/100m, przy czym 
faktycznie wartość ta mogła być większa, gdyż dane z Foreszczenki nie uwzględniały 
pomiarów nocnych (24 i 03 czasu lokalnego), gdy wartość temperatury powietrza jest 
najmniejsza. W czerwcu wystąpienia inwersji nie zanotowano.

W 85% przypadków rozkład inwersyjny cechował dwa lub więcej następujących 
po sobie dni, co każe przypuszczać, że za większość sytuacji inwersyjnych odpowie-
dzialne jest występowanie pogody typu wyżowego. Potwierdza to porównanie termiki 
powietrza w dolinie Górnego Prutu w czasie dwu kontrastowych typów pogody.  
W czasie pogody niżowej temperatura stale spada z wysokością, podczas gdy w czasie 
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pogody wyżowej, do wysokości około 1400 m n.p.m. (400-500 m nad dnem doliny) 
zaznaczała się inwersja termiczna. Od wpływu inwersji wolne są partie głównego 
grzbietu i partie szczytowe Czarnohory.

Inwersja występowała w sytuacji, gdy znacznemu wychłodzeniu ulegało dno 
doliny, prawdopodobnie przez spływy chodnego powietrza z wyższych partii gór. 
Spływy takie mają miejsce nocą, co wyraźnie widać w dobowym przebiegu tempe-
ratury. Podczas dnia temperatura ma rozkład normalny, jednak po zachodzie Słońca, 
około godziny 20 czasu lokalnego temperatura w dolinach zrównuje się z temperaturą 
obserwowaną na niskich połoninach. Przez noc doliny są chłodniejsze od połonin,  
a różnica temperatury jest największa przed wschodem Słońca osiąga 3,9οC. Powoduje 
to średni wzrost temperatury wraz z wysokością o około 1οC/100 m. Po wschodnie 
Słońca temperatura w dolinach bardzo szybko wzrasta i o około godziny 9 czasu 
lokalnego inwersja zanika.

Sprecyzowanie wysokości górnej granicy inwersji, wyznaczonej tu na maksymal-
nie 1400 m, wymagałoby zagęszczenia punktów pomiarowych w podłużnym profilu 
doliny oraz uwzględnienia punktów w profilu poprzecznym. Można się też spodzie-
wać, że termiczne warunki topoklimtu zachodnich dolin Czarnohory będą znacząco 
się różnic od scharakteryzowanych powyżej dolin wschodnich – ogólne spostrzeżenia 
w czasie prowadzenia badań pokazały odmienną pogodę po przeciwnych stronach 
pasma, zarówno w czasie pogody niżowej (silna adwekcja powietrza z zachodu),  
jak i wyżowej, kiedy na skutek odmiennych stosunków radiacyjnych po stronie 
wschodniej w lipcu wciąż zalegały płaty śniegu.

Wysokogórski klimat Czarnohory w pewien sposób łączy Beskidy z Tatrami  
i na pewno warto byłoby poświecić mu więcej uwagi. Być może chęć skorygowania 
lub uściślenia powyższych ogólnych charakterystyk bądź wola wyznaczenia nowych, 
skłoni kogoś do podjęcia trudu badań w najwyższym paśmie Karpat Fliszowych.
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THE THERMAL VARIATIONS IN THE TOPOCLIMATE OF EASTERN PART  
OF CHORNOHORA RANGE (THE UKRAINIAN CARPATHIAN MOUNTAINS)  

DURING THE SUMMER SEASON. CASE STUDY OF THE UPPER PRUT VALLEY

SUMMARY

The paper looks at air temperature patterns of the Upper Prut River valley 
topoclimate, as representative for the eastern Chornohora’s environment. At the begin-
ning of the 20th century, Polish researchers conducted regular climatic investigations  
in this part of the Eastern Carpathian Mts using two research stations: the Botanical and 
Farming Station at the Połonina Pożyżewska (1375 m a.s.l.) and the Meteorological 
and Astronomical Observatory at Mt Pop Ivan (2022 m a.s.l.). After the Second World 
War, the Ukrainians resumed activities only at the Połonina Pożyżewska.

The paper aims to identify thermal features of the local climate on two time scales 
of the summer 2004. Average diurnal air temperature is analysed based on measure-
ments from the Foreszczenka and Pożyżewska stations recorded at two metres above 
the ground level. The study period spans the entire summer season of 2004, i.e. June 
through August. The diurnal temperature analysis is based on measurements recorded 
at 30-minute intervals at one meter above the ground level at three measurements 
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points. The three points were located: first at the Chornohora Geographical Sta-
tion – called Foreszczenka (978 m a.s.l.), second one at the Połonina Pożyżewska  
(1401 m a.s.l.) and the third one, called the Pass (1690 m a.s.l.) – just below a moun-
tain pass between Mt. Breskuł and Mt. Pożyżewska (fig.1). Data from the three points 
was collected during 21-27 July and 21-23 September 2004 under, respectively, high 
and low pressure situations (fig. 5). 

During the summer of 2004, the Foreszczenka was the warmest station with its 
average temperature of 13.2°C or 1.7°C higher than at the Pożyżewska station (11.4°C). 
This yielded the average drop of temperature of 0.4°C per each 100 metres between 
the stations. This drop in temperature between the Foreszczenka and Pożyżewska sta-
tions varied from month to month, i.e. from 2.6°C in June to 0.9°C in August (tab. 1.). 
Both stations recorded the highest average monthly temperatures in July, namely 14.0°C 
at the Foreszczenka and 12.3oC at the Pożyżewska. Similarly, both stations shared  
a common coldest month (June) with the monthly average of 12.3°C at the Foreszczenka 
and 9.7°C at the Pożyżewska. During the period, the greatest temperature variability 
was recorded at the Pożyżewska with the standard variation from the monthly average 
reaching 2.9°C. July displayed the greatest variability with the standard variation from 
the monthly average of 2.6°C and 3.4°C at Foreszczenka and Pożyżewska, respectively. 
During the study period, the regular thermal stratification dominated with the average 
vertical gradient of -0.4°C per 100 meters and monthly values ranging from -0.6°C 
per 100 meters in June to -0.2°C per 100 meters in August. Inverted stratification was 
only observed in July and August on 13 days altogether. The average thermal gradient 
reached +0.2°C per 100 meters and peaked at +0.6°C per 100 meters (on 21 July).

Inversion proved, however, to be typical for days with high-pressure weather 
type, as clearly seen in a detailed analysis of the diurnal temperature patterns during 
21-27 July. Inversion typically developed around 20:00 local time and gradually in-
creased throughout the night to reach its peak between 6:00 and 7:00 hours when the 
vertical thermal gradient between the Foreszczenka and Pożyżewska points equalled 
1.0°C per one hundred meters (fig. 7). As soon as the sun arrived in the valley bottom,  
the inversion would quickly disappear and was fully replaced by the regular stratifica-
tion pattern by 9:00. The ceiling of the inversion phenomenon was roughly estimated 
at 1400 m a.s.l. 

During the low-pressure weather with a continuous presence of low clouds,  
fog and rain or rain with snow (as during 21-23 September), the diurnal temperature 
profile was steady. The vertical thermal gradient remained constantly in the negative 
and ranged from -0.6°C per 100 meters during daytime to -0.4°C per 100 meters 
during night-time between the Foreszczenka and Pożyżewska points and ca. -0.7°C 
throughout the 24-hour period between Pożyżewska and the Pass. 
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