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Streszczenie: Wieloletnie obserwacje meteorologiczne prowadzone od 1976 
roku w poludniowo-wschodniej Polsce (Zamosc ф=50°4Г, k=21°44’ і
h=212m.n.p.m.) і zachodniej Ukrainie pozwalajg stwierdzic, iz na tym terenie 
zachodzg istotne zmiany wartosci temperatury powietrza і sum opadow 
atmosferycznych. Od konca lat 80. XX wieku jest tu obserwowany systematyczny 
wzrost sredniej wartosci temperatury powietrza. Niemalze kazdego roku w okresie 
wegetacji przekraczane sg maksymalne wartosci tego elementu meteorologicznego 
przy jednoczesnie zmniejszajgcej si? sumie rocznej opadow atmosferycznych. Taka 
sytuacja prowadzi do powstawania і pogl?biania si? zjawiska suszy.

Na podstawie wynikow pomiarow temperatury powietrza і opadow 
przedstawiono prognozy zmian wartosci tych dwoch elementow meteorologicznych 
w okresie wegetacyjnym.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze ostatni z analizowanych 2018 rok byl 
najsuchszy. Charakteryzowal si? jedng z najwyzszych srednich rocznych wartosci 
temperatury powietrza і jednoczesnie najmniejszg sumg roczng opadow.

Wst?p: W produkcji rolnej jednym z najwazniejszych elementow
meteorologicznych, ktory odgrywa istotng rol? w rozwoju roslin, wplywa na 
wielkosc і wysokosc plonow s^ opady atmosferyczne (Kolodziej J., Galant H. 1987).

Z obserwacji prowadzonych na terenie poludniowo-wschodniej cz?sci 
Lubelszczyzny, na Zamojszczyznie w regionie о bardzo dobrych warunkach 
glebowych і klimatycznych, ktory wedlug Witka і in. (1994) posiada wskaznik 
jakosci rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszgcy 98,3 pkt., w okresie ostatnich 
lat, obserwowane sg istotne zmiany warunkow klimatycznych, со nieuchronnie 
prowadzi do pojawiania si? і wyst?powania w coraz wi?kszym nasileniu procesow 
posuchy і stepowienia.

Celem niniejszej pracy jest okreslenie tendencji zmian warunkow 
pluwiotermicznych (temperatura powietrza і sumy opadow atmosferycznych) w 
okresie wegetacyjnym (od kwietnia do pazdziemika), tj. w okresie intensywnej 
wegetacji roslin na obszarze poludniowo-wschodniej Polski na pograniczu z Ukraina 
w latach 1976-2018.

Metodyka: Na podstawie danych ze stacji meteorologicznej w Zamosciu 
(ф=50°4Г, k=21°44’ і h=212m.n.p.m.) obliczono srednie miesi?czne wartosci 
temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym w latach 1976-2018 oraz sumy 
miesi?czne opadow w tym samym okresie. Zebrane wyniki posluzyly do
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wyznaczenia trendow w przebiegu temperatury powietrza w kolejnych miesiacach 
okresu wegetacyjnego, a sumy opadow pozwolity na okreslenie wartosci niedoborow 
lub nadmiarow opadow dla uprawianych na tym terenie roslin.

Przygotowujac materiat do opracowania statystycznego wykorzystano arkusz 
kalkulacyjny Excel i program Statistica 12.

Wyniki badan i wnioski: Zebrane wyniki pomiarow temperatury powietrza w 
okresie wegetacji wskazuja, ze w latach 1976-2018 w okresie wegetacji srednia 
temperatura powietrza w Zamosciu wynosita 15,0oC. Najcieplejszym miesiacem byt 
lipiec 18,9oC. Generalnie wiosna (kwiecien-maj): 8,5 i 14,0oC byta nieco cieplejsza 
niz jesien (wrzesien-pazdziernik): 13,4 i 8,4oC (tabela 1).

Tabela 1. Temperatura powietrza w okresie wegetacji w Zamosciu w latach
1976-2018.
Temperatura
powietrza

Miesiac Srednia
IV V VI VII VIII IX X

Srednia 8,5 14,0 17,2 18,9 18,0 13,4 8,4 15,0
odch. stand. 2 , 0 1 , 8 1,7 2 , 0 1 , 8 1,7 1 , 6 1 , 8

max. 14,0 18,0 2 2 , 8 23,3 21,7 16,9 1 1 , 6 19,5
min. 4,6 9,4 14,4 15,0 14,3 1 0 , 2 5,4 9,8

Wzrost wartosci temperatury powietrza w okresie wegetacji w Zamosciu na 
przestrzeni lat 1976-2018 opisuje rownanie y=0,085x -  156,4, ktorego wspotczynnikЛ
determinacji wynosi R =0,722 (rys.1). Na przestrzeni lat wyraznie daje si? zauwazyc 
dwa okresy. Pierwszy trwajacy do konca minionego wieku tj. od 1976 do 2000 roku 
ze srednia temperatura powietrza wynoszaca 13,2oC i drugi, o co najmniej 2,0oC 
cieplejszy od 2001 do 2018 roku ze srednia temperatura rowna 15,3°C.

Rvs. 1. Temperatura powietrza w Zamosciu \v okresie 
wegetacji (kwiecien-pazdziernik) w latach 1976-2018
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Wzrost wartosci temperatury powietrza sprzyja wegetacji uprawianych na tym 
terenie roslin, ale czynnikiem, ktory w istotny sposob moze ograniczac wielkosc i 
jakosc uzyskiwanych plonow sa opady atmosferyczne, zarowno ich wielkosc jak i 
rozktad w okresie wegetacji.

W jednej z prac Dziezyc (1988) przedstawit optymalne wartosci sum opadow 
dla niektorych roslin (tabela 2). Zestawiajac te informacje z wynikami pomiarow 
opadow atmosferycznych prowadzonych w Zamosciu, nalezy stwierdzic, ze srednie
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wartosci sum opad6 w w wielu przypadkach піе zaspokajaj^ potrzeb wodnych говІіп. 
Zdarza яі? jednak, йє w niekt6 rych miesi^cach, w п іек б гу ^  latach ich rozklad jest 
tak niekorzystny, йє опе zdecydowanie za duze ІиЬ za т а їе  w stosunku do potrzeb 
гобіт. Swiadcz^ о tym przedstawione w tabeli 2  wartosci maksymalnych і 
minimalnych sum opad6 w.

Opady elementem bardzo zmiennym w czasie і w przestrzeni, 1 єй tak 
ogromne г6 £пісє. Przy sredniej wieloletniej sumie opad6 w w kwietniu wynosz^cej
42,0 т т  т о £ т  spodziewaC яі?, йє w blizszej ІиЬ dalszej perspektywie opady mog^ 
о я і^ щ с  wartosC od 6 ,3 т т  do 116 ,0тт. Z tabeli 2 wynika, йє w ekstremalnie 
mokгym roku suma opad6 w w okгesie wegetacji moze о я і^ щ с  wartosC 9 9 8 ,2 т т  1 ). 
іуІє со w с і^ и  calego г о ^  w g6 rach w Zakopanem, ІиЬ w ekstremalnie suchym 
tylko 67Дmm, czyli іуіє co na pustyni.

TabeІa 2 . OptymaІne opady w okгesie kwiecien-wrzesien dІa niekt6 rych гобІіп 
uprawnych na ІЇє £ ^ п іс 1  п іієяі^пусіі яит opad6 w w Zamosciu____________________

Rosiiny WysokosC яит opad6w miesi?cznyc і
IV V VI VII VIII IX £

^ уіо 35 70 70 45 220
Pszenica ozima 35 65 70 60 230
Owies 50 65 75 60 250
J?czmien jaгy 50 60 70 45 225
Kukurydza - 50 60 70 65 50 295
Groch 40 65 70 45 325
Bobik 50 70 90 60 270
Rzepak ozimy 50 50 75 30 205
Buraki cukrowe 50 50 60 90 90 60 400
Koniczyna 50 70 80 90 80 60 430

czerwona
ZamosC
Opad sredni 42,0 64,6 70,3 83,6 56,7 56,8 374,0
Opad max 116, 165,0 170,0 198,0 205, 144, 998,2
Opad min 0 22,4 17,0 16,0 0 2 67,1

6,3 4,6 0,8

Opracowanie wlasne: na podstawie danych ze stacj і meteoroІogicznej w 
/атоЗ сіи  і Тетороіи
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Na przestrzeni lat 1976-2018 w przebiegu wartosci srednich sum opadow 
atmosferycznych w okresie wegetacji nie mozna wykazac jednoznacznej tendencji 
zmian wartosci tego elementu meteorologicznego, nie mniej jednak od 2 0 1 1  roku 
sumy opadow w tym okresie nalez^ do jednych z najnizszych w badanym wieloleciu 
1976-2018 (rys.2). Do podobnych wnioskow doszli Ziernicka-Wojtaszek i Zawora 
(2008) pisz^c, iz analiza zmian sum opadow atmosferycznych w okresie globalnego 
ocieplenia na obszarze Polski nie wskazuje wyraznych tendencji.

W przeszlosci wedlug badan Liniewicza (1998) nadmiar opadow byl 
zjawiskiem rzadziej wyst<?puj^cym anizeli niedobor. Wniosek ten potwierdzaj^ 
wyniki prezentowanych w niniejszej pracy badan.
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Przedstawienie problemu. Spalanie przez czlowieka paliw kopalnych 
(wçgla, ropy, gazu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu 
czy w przemysle i zwi^zane z tym uwalnianie siç do atmosfery dodatkowych ilosci 
gazow cieplarnianych jest bezposredni^ przyczyn^ ocieplenia klimatu. W wielu 
krajach zostaly wprowadzone roznego rodzaju akty prawne reguluj^ce kwestiç 
obowi^zku wzrostu udzialu produkcji energii pochodz^cej ze zrodel odnawialnych. 
W Polsce jest to m.in. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach 
energii (Dz. U. 2015 poz. 478) [9] oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
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