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Nazwa stacji i jej adres

Instytucja

Dojazd

Mapa

–	 PKS	do	dworca	Myślenice,	potem	autobusem	relacji	Myślenice-Dobczyce	p.	Kornatkę	lub	mikrobusem	tej	sa-
mej	relacji	do	przystanku	Brzezowa-Strażnica	i	ok.	850	m	piechotą	do	Stacji	Naukowej	w	Gaiku-Brzezowej.	

–	 PKS	do	Dobczyc,	potem	autobusem	relacji	Dobczyce-Myślenice	p.	Kornatkę	lub	mikrobusem	tej	samej	rela-
cji	do	przystanki	Brzezowa-Strażnica;	dalej	j.w.

Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Geografii i Gospodarki  
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gaik-Brzezowa k/Dobczyc
Brzezowa 16232–410 DOBCZYCE

Uniwersytet	Jagielloński
Instytut	Geografii	i	Gospodarki	Przestrzennej
ul.	Gronostajowa	7	
30-387	Kraków

tel.	(12)	664	52	50
fax:	(12)	664	53	85
kontakt:	 dr	Anita	Bokwa
	 tel.	(12)	664	53	27
	 	 http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/gaik/

tel.	(12)	271	66	99
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Położenie	stacji	i	charakterystyka	obszaru

Informacje	ogólne

Zdjęcie

Stacja	zlokalizowana	na	Pogórzu	Wielickim	w	dolinie	Raby	(około	45	km	od	Krakowa)	powstała	w	1964	roku.	
W	skład	jej	wchodzi	stacja	bazowa	znajdująca	się	początkowo	na	wysokości	259	m	n.p.m.	(φ=49º52’;	λ=20º04’).	
W	1983	roku	w	związku	z	wybudowaniem	zbiornika	wodnego	na	Rabie	w	Dobczycach,	stacja	bazowa	została	
przeniesiona	o	43	m	wyżej.	W	skład	Stacji	wchodzi	też	kilka	pomocniczych	punktów	pomiarowych	rozmieszczo-
nych	w	różnych	partiach	doliny	Raby.	Stacja	prowadzi	regularne	pomiary	meteorologiczne	i	aktynometryczne.

Ze	względu	na	rolniczy	charakter	tego	obszaru,	leżącego	poza	zasięgiem	wpływów	miejskich	i	przemysło-
wych	pełni	ona	rolę	naturalnego	tła	w	badaniach	nad	antropogenicznymi	oddziaływaniami	na	klimat	Krakowa.	
Stacja	jest	także		miejscem,	gdzie	studenci	geografii	UJ	odbywają	zajęcia	terenowe	i	praktyki	specjalizacyjne	
oraz	zbierają	materiały	do	prac	magisterskich.

Stacja	Naukowo-Badawcza	IGiGP	UJ	w	Gaiku-Brzezowej	k/Dobczyc	
(fot.	M.	Baścik)

Kierownik	stacji
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Wybrane	publikacje

Budynek	stacji	–	część	noclegowa

–	 25	miejsc	noclegowych	(ale	z	własną	pościelą,	śpiworem):	1	pokój	8-osobowy,	2	pokoje	4-osobowe,	1	pokój	
3-osobowy,	1	pokój	6-osobowy;

–	 2	pomieszczenia	kuchenne	(kuchenki	gazowe	i	lodówki);
–	 2	węzły	sanitarne:	prysznice	z	ciepłą	wodą,	toalety.

Budynek	stacji	–	część	naukowo-dydaktyczna

–	 sala	do	zajęć	dydaktycznych	(około	20	miejsc);
–	 biblioteka	podręczna

Instalacje	terenowe

Bezpośrednie	otoczenie	budynku

Ogrodzona	posesja.

–	stacja	meteorologiczna	w	odległości	70	m	od	budynku	stacji;
–	3	punkty	pomiarowe	(meteorologiczne)	w	obrzeżu	Zbiornika	Dobczyckiego.

Informacje	dodatkowe

Stacja	może	być	wykorzystana	do	prowadzenia	terenowo-laboratoryjnych	praktyk	studenckich	i	organi-
zacji	niewielkich	konferencji	lub	sympozjów.	Może	także	stanowić	bazę	wycieczek	pieszych	po	okolicy	oraz	do	
Dobczyc	(Muzeum	Regionalne	PTTK	na	terenie	pozostałości	po	dawnym	Zamku	Dobczyckim	z	XIV	w.).
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