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S t r e s z c z e n i e. Przedstawiono terminy i czas trwania termicznej zimy, opracowanych dwiema
metodami, na podstawie średnich miesięcznych oraz średnich dobowych wartości temperatury powietrza. Dane pochodziły z 36 stacji IMGW-PIB i obejmowały miesiące od października do kwietnia z lat
1960/61 do 2014/15. Wykazano, że terminy początku termicznej zimy, wyznaczone na podstawie średniej miesięcznej temperatury powietrza, są o około 3 tygodnie późniejsze, a terminy końca o około 3
tygodnie wcześniejsze niż pierwszego i ostatniego okresu zimowego. W efekcie czas trwania termicznej zimy w ujęciu klasycznym jest nawet o ponad miesiąc krótszy niż potencjalny okres występowania
dni zimowych. Oba zastosowane kryteria, średnie miesięczne i średnie dobowe, ujawniły bardzo dużą
zmienność warunków termicznych w chłodnej porze roku. W charakteryzowanym 55-leciu tylko
w dwóch stacjach, w Suwałkach i Białymstoku, termiczną zimę rejestrowano każdego roku. Niemal
w całym kraju zdarzały się natomiast zimy termiczne przerywane okresami ociepleń. Jednak na przeważającym obszarze Polski ich częstość nie przekraczała 10%, nieco częściej występowały w części
środkowej i południowo-zachodniej. Zmienność dat początku i końca zimy termicznej oraz okresu
zimowego w analizowanym okresie nie wykazuje statystycznie istotnych zmian. Stwierdzono natomiast niewielką tendencję do skracania termicznej zimy (19 stacji) oraz liczby dni zimowych (11 stacji).
S ł o w a k l u c z o w e: początek, koniec, długość, dni zimowe, trend

WSTĘP

Przebieg pogody w okresie zimowym, a zwłaszcza warunki termiczne w powiązaniu z opadowymi, odgrywają ważną rolę w wielu dziedzinach gospodarki narodowej,
przede wszystkim w rolnictwie. Termiczna zima jest co prawda okresem przerwy
w wegetacji roślin ozimych, jednak ich przezimowanie ma podstawowe znaczenie dla
wielkości i wierności plonowania (Czarnecka 1998, 2001). Niemal każdej zimy okresy chłodne i mroźne przerywane są okresami odwilżowymi, o bardzo zróżnicowanej
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intensywności i czasie trwania (Czarnecka 2009, Mrugała 1988). Zimy charakteryzujące się zahamowaniem, a nawet wzrostem temperatury, określane są w literaturze
jako „bezjądrowe” (Kożuchowski 2004, Podstawczyńska 2010).
Odwilże atmosferyczne najczęściej prowadzą również do rozmarzania wierzchniej warstwy gleby, czego konsekwencją jest przedwczesne rozhartowanie ozimin.
Niejednokrotnie dochodzi do niego już na początku zimy, czego skutkiem jest zdecydowanie obniżona odporność na niekorzystne czynniki siedliska i to nie tylko
w okresie zimowym.
W klimatycznych warunkach Polski przeważają zimy łagodne i mało śnieżne (Paczos 1982). Klimatologiczna zima jest jednak tą porą roku, która nie tylko
wykazuje największe wahania międzyroczne, ale także największą zmienność
przestrzenną, co zostało wykazane przez wielu autorów w ujęciach lokalnych, regionalnych, a także w skali kraju (np. Dragańska i in. 2007, Kossowska-Cezak
2005, Koźmiński i Michalska 2001, Koźmiński i in. 2007, Nidzgorska-Lencewicz
i Mąkosza 2008, Nowosad i Filipiuk 1998).
Zagadnienie klasyfikacji termicznej zim nie jest sprawą prostą, generuje szereg trudności natury metodycznej. Szczegółowy przegląd metod pozwalających na
wyznaczenie termicznej zimy przedstawia Piotrowicz (2000/2001, 2002). W polskiej literaturze klimatologicznej do wyznaczania terminów termicznych pór roku,
w tym zimy, stosuje się metodę graficzną lub rachunkową Gumińskiego (1948),
opartą na średnich miesięcznych wartościach temperatury powietrza. Warto jednak
dodać, że z założenia metoda ta miała służyć do wyznaczania dat początku i końca
termicznej zimy w ujęciu wieloletnim, jednak stosowana jest także w odniesieniu
do poszczególnych lat. Chociaż wymieniona metoda, oparta na średniej miesięcznej wartości temperatury, stosowana jest najczęściej, to nie ma wątpliwości, że
najdokładniejszym sposobem wyznaczania dat początku i końca termicznej zimy
jest przejście średniej dobowej wartości temperatury powietrza przez próg 0°C.
W niniejszej pracy uwzględniono obie opisane powyżej metody celem konfrontacji czasowej zmienności i przestrzennego zróżnicowania dat początku i końca
oraz czasu trwania termicznej zimy w Polsce.
MATERIAŁ I METODY

Podstawą analizy były dwie serie danych, z których jedna obejmowała średnie miesięczne, natomiast druga – średnie dobowe wartości temperatury powietrza.
W obu seriach uwzględniono wyniki z 36 stacji meteorologicznych IMGW-PIB
z okresu od października do kwietnia w latach 1960-2015. Z opracowania wyłączono obszary górskie, położone powyżej 600 m n.p.m.
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Klimatologiczną zimę, jako okres z temperaturą powietrza poniżej 0°C, opracowano dwoma metodami. Pierwsza z nich to najczęściej stosowana metoda rachunkowa
według Gumińskiego (1948), zmodyfikowana przez Kossowską-Cezak (2005), której podstawą są średnie miesięczne wartości temperatury powietrza. Z założenia tej
metody wynika, że średnia miesięczna temperatura jest zbliżona do średniej dobowej
środkowego dnia miesiąca, z których każdy liczy 30 dni, a wzrost lub spadek temperatury mają charakter prostoliniowy. W przypadku miesięcy liczących 31 dni jako
środkowy przyjmowano, za Kossowską-Cezak (2005), dzień szesnasty.
Średnie daty początku i końca termicznej zimy obliczono wyłącznie dla sezonów, w których zima, wyznaczona metodą średniej miesięcznej temperatury,
występowała. Średni czas jej trwania obliczono natomiast na podstawie pełnej, serii
danych z 55 lat. W latach, w których zima nie wystąpiła, jako jej długość przyjmowano 0. Był to zabieg niezbędny dla zapewnienia porównywalności czasu trwania
klimatologicznej zimy w dwóch zastosowanych podejściach metodycznych.
Klimatologiczną zimę wyznaczoną i scharakteryzowaną na podstawie średniej
dobowej temperatury powietrza, dla odróżnienia od zimy wyznaczonej na podstawie
średniej miesięcznej, nazwano okresem zimowym. Jako kryterium początku i końca okresu zimowego przyjęto za Kuziemskim (1971) co najmniej trzydniowy ciąg
dni, w których temperatura dobową była mniejsza niż 0°C. Wymienione kryterium
było wielokrotnie stosowane przy charakterystyce okresów i intensywności odwilży atmosferycznych (np. Czarnecka i Michalska 2007, Czarnecka 2009, Czarnecka
i Nidzgorska-Lencewicz 2013), ale także odwilży glebowych. Czas pomiędzy datami
początku i końca co najmniej trzydniowej serii dni z temperaturą dobową poniżej
0°C określano jako potencjalny okres zimowy. Tak zdefiniowany, potencjalny okres
zimowy nie składa się wyłącznie z dni, w których średnia dobowa temperatura kształtowała się poniżej 0°C, ale jest przerywany okresami wzrostu temperatury powyżej
0°C, czyli odwilżowymi. Stąd integralną częścią charakterystyki okresu zimowego
było określenie rzeczywistej liczb y dni z ujemną dobową temperaturą powietrza,
czyli dni zimowych, ale występujących przynajmniej w dwóch kolejnych dniach.
Oznacza to, że pomijano przypadki jednodniowego spadku temperatury poniżej 0°C.
Podobną zasadę stosowano w odniesieniu do wzrostu średniej temperatury dobowej
powyżej 0°C w pojedynczych dniach – wliczano je do serii dni zimowych.
W całej pracy konsekwentnie klimatologiczna zima, wyznaczona na podstawie średniej miesięcznej temperatury powietrza, jest określana mianem zima termiczna, podczas
gdy wyznaczona przy zastosowaniu wartości średnich dobowych – jako okres zimowy.
Do oceny wieloletniej zmienności analizowanych cech zimy termicznej i okresu zimowego, a także ich zależności od długości geograficznej i wysokości nad
poziomem morza, zastosowano analizę regresji liniowej . Jej wyniki przedstawiono
za pomocą współczynnika determinacji R2 w %, przy α co najmniej 0,05 (tab. 2).
Ponieważ rozkłady większości zmiennych odbiegały od rozkładu normalnego, co
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zostało potwierdzone testem Shapiro-Wilka (Stanisz 2006), statystyczną istotność
uzyskanych wyników zweryfikowano nieparametrycznym testem Tau-Kendalla
(Czernecki i Miętus 2015).
Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono w programie STATISTICA 12.
WYNIKI I DYSKUSJA

W latach 1960/61-2014/15, tylko w dwóch stacjach, w Suwałkach i Białymstoku,
termiczna zima występowała każdego roku i w żadnym sezonie średnia miesięczna
nie była większa od 0°C. W zachodniej części kraju częstość występowania zimy,
wyznaczonej na podstawie średniej miesięcznej temperatury, nie przekracza 80%,
a nad Zalewem Szczecińskim – nawet 70% i wzrasta powyżej 95% we wschodnich
rejonach kraju (rys. 1a).
a

b

Rys. 1. Częstość (%) występowania zimy termicznej (a) oraz zimy termicznej przerywanej okresami z dodatnią temperaturą (b). Lata 1960/61-2014/15 (Opracowanie własne, podobnie jak pozostałe tabele oraz ryciny)
Fig. 1. The occurrence (%) of thermal winter (a) and thermal winter interrupted by periods with air temperature above 0°C (b). Years 1960/61-2014/15 (Author’s own elaboration, as well as other tables and figures)

Na większości obszaru kraju termiczna zima nie wystąpiła w trzech kolejnych
latach: 1987/88, 1988/89 i 1989/90, co Kossowska-Cezak (2005) określiła jako
„ewenement”. Sazonow i Malkentin (1994) jako wyjątkowo osobliwy w Europie
Północnej wymieniają jeszcze dłuższy, pięcioletni okres ciepłych zim w latach
1989-1993, który od grudnia do kwietnia odznaczał się dodatnimi anomaliami temperatury w przedziale 2-4°C. W wielu stacjach, uwzględnionych w niniejszej pracy,
zima termiczna nie wystąpiła jeszcze w dwóch kolejnych sezonach – w 2006/07
i 2007/08 r. Jak wynika z badań Ziernickiej-Wojtaszek i Zuśki (2016), każdy
z trzech miesięcy kalendarzowej zimy (XII-II) w latach 1987/1988, 1988/1989,
1989/1990, 2006/2007 i 2007/2008 charakteryzował się dodatnią średnią obszarową
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temperaturą od 1 do 3°C. Pojedynczymi, bezzimowymi sezonami i to niemal w całym kraju, były lata: 1989/90 oraz 2014/15, w których termiczną zimę wyznaczono
tylko w czterech stacjach (Suwałki, Białystok, Kętrzyn, Lesko).
W analizowanym wieloleciu zdarzały się również zimy przerywane okresami
z temperaturą dodatnią. Takie zimy występują najrzadziej (z częstością do 5%) we
wschodniej części kraju, a także na Pogórzu Karpackim i w Kotlinie Sandomierskiej.
Co najmniej dwukrotnie częściej zostały wyróżnione głównie na zachodzie, a na
Nizinie Wielkopolskiej – nawet z częstością ponad 15%. Niemal we wszystkich
stacjach (32) termiczną zimę przerywaną ociepleniami, występującymi zdecydowanie najczęściej w styczniu, stwierdzono w 1993/94 r., a w wielu stacjach – także
jeszcze w 1961/62, 1965/66, 1983/84, 1992/93, 1998/99 oraz 2010/11. Częstość
występowania termicznej zimy w analizowanym okresie 55 lat jest podobna jak
w krótszym o 10 lat wieloleciu 1961-2005 (Czarnecka i Nidzgorska-Lencewicz
2010), natomiast częściej zdarzały się w nim zimy przerywane (rys. 1b).
Terminy określające termiczną zimę i okres zimowy w Polsce mieściły się
w analizowanym 55-leciu w bardzo szerokim przedziale czasowym, od drugiej
dekady października do drugiej dekady kwietnia, przy czym w odniesieniu do
termicznej zimy ten przedział był aż o cztery dekady krótszy (rys. 2). W 36 stacjach objętych analizą początek termicznej zimy przypadał najczęściej (w około
28%) na pierwszą dekadę grudnia. Z około dwukrotnie mniejszą częstością (około
15%) – termiczna zima rozpoczynała się, zarówno w trzeciej dekadzie listopada,
jak i w drugiej oraz trzeciej dekadzie grudnia. Okres zimowy rozpoczyna się dwie
dekady wcześniej – w ponad ¼ sezonów już w drugiej dekadzie listopada. Od drugiej dekady listopada aż do końca grudnia początek okresu zimowego wykazuje
regularny spadek częstości z dekady na dekadę – rys. 3.
Jeszcze większe różnice dotyczą końca termicznej zimy i okresu zimowego.
W ponad połowie lat od 1960/61 do 2014/15 koniec termicznej zimy przypadał na
okres od trzeciej dekady lutego do drugiej dekady marca (rys. 3). Koniec okresu
zimowego stwierdzano najczęściej (w blisko 35% przypadków) w trzeciej dekadzie marca, czyli w dekadzie, w której koniec termicznej zimy stwierdzono jedynie
w około 10% przypadków. Także druga dekada marca odznacza się dużą (25%) częstością końca okresu zimowego. Analiza rysunku 3 wskazuje także na bardzo duże
różnice w częstości występowania końca termicznej zimy i okresu zimowego od drugiej dekady stycznia aż do końca lutego. W wymienionym pięciodekadowym okresie
znacznie częściej stwierdzano koniec zimy termicznej. Na przykład w trzeciej dekadzie stycznia częstość jej końca wynosi nawet około 8%, podczas gdy koniec okresu
zimowego notowano ponad pięciokrotnie rzadziej. O ogromnej czasowej zmienności
terminów występowania okresu z ujemną temperaturą powietrza w naszym kraju
świadczy również fakt, że w okresie od trzeciej dekady grudnia do drugiej dekady
lutego w niektórych latach notowano jego początek, podczas gdy w innych – jego
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koniec. Pierwsza dekada grudnia i druga dekada marca, jako okresy najczęstszego
występowania odpowiednio: początku i końca termicznej zimy, korespondują z wynikami uzyskanymi przez Czerneckiego i Miętusa (2015) dla 60-lecia 1951-2010.
ZIMA TERMICZNA / THERMAL WINTER
początek / beginning
koniec / end

OKRES ZIMOWY / WINTER PERIOD
początek / beginning
koniec / end

Rys. 2. Średnie daty występowania początku i końca termicznej zimy oraz okresu zimowego w Polsce.
Lata 1960/61-2014/15
Fig. 2. Average dates of the beginning and end of thermal winter and winter period in Poland. Years
1960/61-2014/15

W latach 1961-2015 najwcześniejszym początkiem termicznej zimy, już
w pierwszej pentadzie grudnia, wyróżniało się Pojezierze Suwalskie, natomiast
trzy tygodnie późniejszym, bo dopiero w ostatniej pentadzie tego miesiąca, północno-zachodnie rejony kraju. Wymienione daty początku były o około 5 dni
późniejsze, zarówno w porównaniu do określonych w latach 1961-1995 (Koźmiński
i Michalska 2001), jak referencyjnego okresu 1971-2000 (Lorenc 2005). Nieco
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inne daty i rozkład przestrzenny, bazujące na 60-letniej serii z lat 1951-2010, zostały przedstawione przez Czerneckiego i Miętusa (2015). Najwcześniejsze terminy
początku termicznej zimy przypadały bowiem w ostatniej dekadzie listopada w południowo-wschodniej części Polski.
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Rys. 3. Częstość (%) występowania początku i końca termicznej zimy oraz okresu zimowego
w Polsce. Lata 1960/61-2014/15
Fig. 3. Frequency (%) of the beginning and end of thermal winter and winter period in Poland. Years
1960/61-2014/15

Daty początku okresu zimowego są od dwóch do trzech tygodni wcześniejsze
w porównaniu do dat początku termicznej zimy (rys. 2). We wschodnich rejonach
kraju okres zimowy zaczyna się już przed 20 listopada, natomiast w wąskim pasie
nadmorskim i w północnej części Niziny Szczecińskiej – dopiero w drugiej pentadzie grudnia. Koniec okresu zimowego stwierdza się w całym kraju w marcu – na
południowym zachodzie i zachodzie – w pierwszej dekadzie, natomiast na wschód
od Wisły, a także w Górach Świętokrzyskich i w najwyższych częściach Pojezierza
Pomorskiego – po 20 marca. Termiczna zima kończy się znacznie wcześniej niż
okres zimowy. Na większości obszaru kraju już w lutym, najwcześniej, nawet
przed 20., na Nizinie Śląskiej i w zachodniej części Pomorza. We wschodnich rejonach kraju zima termiczna kończy się najpóźniej, dopiero w pierwszej dekadzie
marca. Różnice pomiędzy datami końca okresu zimowego i termicznej zimy są zaledwie o kilka dni mniejsze w porównaniu do różnic pomiędzy datami ich początku.
Z porównania map na rys. 2 wynika, że nieco większe przestrzenne zróżnicowanie wykazują terminy występowania zimy termicznej. Poza tym zróżnicowanie
przestrzenne dat początku, zarówno zimy termicznej, jak i okresu zimowego, jest
większe niż dat ich końca.
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Tabela 1. Skrajne daty początku i końca zimy termicznej oraz okresu zimowego. Lata 1960/61-2014/2015
Table. 1. Extreme dates of the beginning and end of thermal winter and winter period. Years 1960/612014/2015
Stacja
Station
Białystok
Chojnice
Elbląg
Gdańsk
Gorzów Wlkp.
Kętrzyn
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lesko
Lipki
Lublin
Łódź
Mława
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Płock
Poznań
Resko
Rzeszów
Sandomierz
Siedlce
Słubice
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Świnoujście
Toruń
Ustka
Warszawa
Wieluń
Włodawa
Wrocław
Zielona Góra

Zima termiczna / Thermal winter
Okres zimowy / Winter period
początek
początek
koniec
najwcześniejszy
koniec najpóźniejszy najwcześniejszy
najpóźniejszy
the earliest
the latest end
the earliest
the latest end
beginning
beginning
4 XI ’93
29 III ’87
16 X ’76
4 IV ’63
9 XI ’65, ’93,’98
26 III ’64, ’87
25 X ’79
17 IV ’66
10 XI ’93, ’98
25 III ’87
29 X ’79
14 IV ’86, ’96
11 XI ’98
26 III ’76, ’80
30 X ’79
25 IV ’81
14 XI ’65
20 III ’69
31 X ’66
14 IV ’86
5 XI ’98
30 III ’87
25 X ’97
15 IV ’66
8 XI ’93
27 III ’87
25 X ’79, ’97
4 IV ’63
27 XI ’95
22 III’87
1 XI ’79
14 IV ’09
12 XI ’93
23 III’87
25 X ’79
1 IV ’77
12 XI ’93
18 III ’64, ’69, ’87
30 X ’66
1 IV ’77, ’13
8 XI ’88
27 III ’87
25 X ’79
13 IV ’95
14 XI ’65
22 III ’87
31 X ’66
3 IV ’96
7 XI ’93
28 III ’87
25 X ’79
4 IV ’63
10 XI ’93
24 III ’64
25 X ’79
13 IV ’77
6 XI ’93
27 III ’64
25 X ’79, ’97
5 IV ’70
11 XI ’88
21 III ’64
25 X ’79
4 IV ’63
7 XI ’93, ’98
28 III ’64
25 X ’79
15 IV ’66
24 XI ’95,’98
20 III ’64
30 X ’66
3 IV ’13
8 XI ’93
25 III ’87
25 X ’79
4 IV ’63
14 XI ’65, ’93 21 III ’64, ’69, ’87, ’13
30 X ’79
13 IV ’77
14 XI ’65, ’93, ’98
22 III ’87
31 X ’97
14 IV ’96
8 XI ’93
25 III ’87
25 X ’79
4 IV ’63
8 XI ’93
25 III ’87
25 X ’79, ’97
3 IV ’63
6 XI ’93
27 III ’64, ’87
25 X ’79
4 IV ’63, ’96
13 XI ’93
20 III ’13
31 X ’97
2 IV ’13
3 XI ’93, ’98
2 IV ’87
12 X ’73
15 IV ’66
26 XI ’95
20 III ’69
12 XI ’65 , ’66
13 IV ’86
11 XI ’65, ’93, ’98
26 III ’13
25 X ’79, ’97
14 IV ’96
29 XI ’95
20 III ’87
2 XI ’80
13 IV ’86
9 XI ’65, ’93,’98
24 III ’64, ’87
25 X ’79, ’97
3 IV ’63
30 XI ’69
22 III ’64
1 XI ’79
13 IV ’86
7 XI ’93
24 III ’64
25 X ’79, ’97
3 IV ’63
13 XI ’65, ’93
23 III ’64
25 X ’79
12 IV ’77
6 XI ’93
28 III ’87
25 X ’79, ’91, ’97
3 IV ’96
14 XI ’93
19 III ’64, ’87
30 X ’66 , ’91
1 IV ’77
12 XI ’93
21 III ’69
29 X ’79
2 IV ’77, ’13

Zmienność terminów określających czas występowania termicznej zimy
i okresu zimowego w poszczególnych rejonach Polski dokumentują skrajne daty
zestawione w tab. 1. W większości stacji najwcześniejszym początkiem termicznej
zimy na wschodzie, już w pierwszej dekadzie listopada, wyróżniał się rok 1993.
W północnej części kraju równie wczesny początek termicznej zimy stwierdzono
także w 1998 r. Najpóźniej zima termiczna skończyła się w ostatniej dekadzie marca, przede wszystkim w sezonie 1986/87, ale w wielu rejonach, także w 1963/64 r.
W Poznaniu, Słubicach i Szczecinku najpóźniejszym końcem termicznej zimy wyróżniał się sezon w 2012/13 r.
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W poszczególnych latach 1960-2015 najwcześniejsze daty początku i najpóźniejsze daty końca okresu zimowego rejestrowano w zupełnie innych latach niż
termicznej zimy (tab. 1). Prawie w całym kraju najwcześniejszy okres zimowy stwierdzono już w trzeciej dekadzie października, czyli przeważnie 2 tygodnie wcześniej
niż początek termicznej zimy. Tak wczesnym początkiem pierwszego, co najmniej
trzydniowego, okresu ze średnią dobową temperaturą powietrza poniżej 0°C charakteryzowała się przede wszystkim zima w 1979/80 r., a w wielu rejonach – także
w 1997/98 r. Tylko w kilku stacjach północno-zachodniej części kraju najwcześniej okres zimowy rozpoczął się w listopadzie, w Szczecinie dopiero 12 listopada.
W wieloleciu 1960/61-2014/15 najpóźniej koniec okresu zimowego stwierdzono
w pierwszej lub drugiej dekadzie kwietnia, czyli około dwa tygodnie po zakończeniu
zimy termicznej. Tak późnym końcem wyróżniły się głównie sezony w 1962/63 r.
oraz 1995/96 r. Sezon w 1962/63 r. został zakwalifikowany do niezwykle mroźnych
zim, o największym zasięgu w Europie. Poza tym wymieniona zima była najzimniejszą w sześćdziesięcioleciu 1951-2010, a niezwykle zimnym miesiącem okazał się
styczeń (Kossowska-Cezak i Twardosz 2015, Kossowska-Cezak i in. 2016). W kilku
stacjach południowo-zachodniej części kraju późnym końcem okresu zimowego, na
początku kwietnia, charakteryzowała się także jeszcze zima w 2012/13 r.
a

b

Rys. 4. Średnia długość termicznej zimy (a) oraz potencjalnego okresu zimowego (b). Lata 1960/61-2014/15
Fig. 4. Average duration of thermal winter (a) and potential winter period (b).Years 1960/61-2014/15

W północno-zachodnim skrawku Polski czas trwania termicznej zimy nie przekracza nawet 40 dni i wydłuża się ponad dwukrotnie w części północno-wschodniej
(rys. 4). Na Pojezierzu Suwalskim i w północnej części Niziny Podlaskiej zima
trwa od 90 do 100 dni. Uzyskane wyniki wskazują na skrócenie termicznej zimy,
w porównaniu do przedstawionych przez Koźmińskiego i Michalską (2001), a także Lorenc (2005).
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Potencjalny okres zimowy jest zdecydowanie dłuższy w porównaniu do czasu
trwania termicznej zimy, na zachodzie nawet dwukrotnie, a w części północno-wschodniej – o około miesiąc (rys. 4). Decydują o tym częste odwilże atmosferyczne,
które w ciągach liczących 2 i więcej dni występują w Polsce w 30-50% dni kalendarzowej zimy (XII-II), a ich średnia intensywność waha się na ogół od 2 do
4°C (Czarnecka 2009, Czarnecka i Nidzgorska-Lencewicz 2013). Wprawdzie zima
termiczna obejmuje także okresy z dodatnią temperaturą (zimy przerywane), to
jednak możliwości ich wyodrębnienia przy wykorzystaniu wartości średnich miesięcznych są nieporównywalnie mniejsze niż przy zastosowaniu kryterium średniej
dobowej – szczególnie w odniesieniu do krótkotrwałych ociepleń.
Cechą okresu zimowego, porównywalną do czasu trwania termicznej zimy,
jest rzeczywista liczba dni z ujemną dobową temperaturą powietrza, czyli liczba
dni zimowych. W sezonach 1960/61-2014/15 średnia liczba takich dni waha się
na przeważającym obszarze kraju od 50 do 80 (rys. 5). Na zachodzie jest więc podobna, natomiast w rejonach wschodnich, od 10 do 20 dni mniejsza w porównaniu
do liczby dni określającej średni czas występowania termicznej zimy. Na Nizinie
Szczecińskiej i Pobrzeżu Słowińskim dni zimowe stanowią jedynie do 55% czasu
trwania potencjalnego okresu zimowego; pozostałe 45% to dni odwilżowe, zarówno
pojedyncze, jak i występujące w różnej długości seriach dni. Nawet w najchłodniejszym rejonie nizinnej części Polski, na Pojezierzu Suwalskim, udział dni zimowych
(średnio 80-90 dni) nie przekracza 70% czasu pomiędzy pierwszą i ostatnią, co najmniej trzydniową serią dni ze średnią dobową temperaturą powietrza poniżej 0°C.
a

b

Rys. 5. Średnia liczba dni (a) oraz procentowy udział (b) dni zimowych w potencjalnym okresie
zimowym. Lata 1960/61-2014/15
Fig. 5. Average number of days (a) and percentage (b) of winter days in potential winter period.
Years1960/61-2014/15
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Oceny wieloletniej zmienności dat początku i końca zimy termicznej oraz
okresu zimowego przy zastosowaniu trendu liniowego dały wyłącznie wyniki nieistotne statystycznie. Pomimo tego ujemny trend, istotny wyłącznie przy α = 0,05,
stwierdzono w odniesieniu do czasu trwania termicznej zimy oraz liczby dni zimowych. Tendencję do skracania termicznej zimy wykazują rejony reprezentowane
przez 19 stacji (Białystok, Chojnice, Elbląg, Kielce, Łódź, Mława, Olsztyn, Płock,
Poznań, Resko, Rzeszów, Sandomierz, Siedlce, Suwałki, Toruń, Warszawa, Wieluń,
Włodawa i Wrocław). Spadek dni zimowych udowodniono natomiast tylko w 11
stacjach (Chojnice, Gorzów Wlkp., Kętrzyn, Lipki k. Stargardu, Mława, Opole,
Poznań, Sandomierz, Suwałki, Toruń i Włodawa). Wyniki oceny dla wybranych
stacji, w których ujemny trend liniowy (przynajmniej przy α = 0,05) stwierdzono zarówno w odniesieniu do czasu trwania termicznej zimy, jak i dni zimowych, ilustrują
wykresy na rysunku 6. Wprawdzie, jak wykazano w wielu pracach, postępujące
ocieplenie zaznacza się najwyraźniej w chłodnej porze roku, czego przejawem jest
skrócenie okresu termicznej zimy (Czernecki i Miętus 2015, Kossowska-Cezak
2005, Nidzgorska-Lencewicz i Mąkosza 2008, Piotrowicz 2000, Skowera i Kopeć
2008, Woś 2006). Jednak ze względu na przyjęte różne okresy badań, a także różną
metodykę, uzyskane wyniki w wielu przypadkach są nieporównywalne. Nie bez
znaczenia są również zmiany otoczenia stacji, przyczyniające się do modyfikacji
temperatury powietrza (najczęściej wzrostu), które są trudne do zidentyfikowania
i wyeliminowania (Kaszewski 2015). Poza tym wyniki oceny wieloletniej zmienności
przy zastosowaniu trendu liniowego w dużej mierze zależą od wielkości ocenianego
elementu na początku i końcu analizowanego okresu. Z tej prawdopodobnie przyczyny wyniki trendu długości okresu termicznej zimy w latach 1960/61-2014/15
okazały się dużo słabsze niż przedstawione przez Czerneckiego i Miętusa (2015) na
podstawie wielolecia 1951-2010. W pięcioleciu 2010/11-2014/15, uwzględnionym
w niniejszym opracowaniu, wystąpiły dwie długie zimy, w 2010/11 r. i 2012/13 r.,
które według średnich z 33 stacji trwały odpowiednio: 91 i 104 dni. Ponadto zima
w 2012/13 r. była nawet drugą co do długości po zimie w 1995/96 r.
Czasowa i przestrzenna zmienność występowania okresu z ujemną temperaturą
powietrza, niezależnie od przyjętego kryterium wyznaczania jego terminów i czasu trwania, jednoznacznie odzwierciedla przede wszystkim rosnącą z zachodu na
wschód surowość warunków termicznych naszego kraju. Mając na uwadze wyniki badań przeprowadzonych przez Stopę-Boryczkę i Boryczkę, umieszczonych
w „Atlasie korelacji parametrów meteorologicznych i geograficznych” (m.in. 1974,
1976), dotyczących empirycznych relacji między cechami klimatu i czynnikami
geograficznymi, podjęto próbę oceny korelacji pomiędzy terminami występowania
okresu z temperaturą poniżej 0°C, w obu ujęciach metodycznych, a długością geograficzną i wysokością nad poziomem morza.

M. CZARNECKA i in.

08/09

04/05

00/01

96/97

92/93

12/13
12/13

08/09

04/05

00/01

96/97

12/13

08/09

04/05

00/01

92/93
92/93

R2=9,3%; V=32%

96/97

88/89

84/85

76/77

72/73

68/69

80/81
80/81

76/77

88/89
88/89

84/85

12/13

08/09

04/05

00/01

96/97

92/93

88/89

84/85

80/81

76/77

0
72/73

30

0
68/69

60

30
64/65

90

R2=10,7%; V=27%

R2=7,7%; V=32%

dni / days
SANDOMIERZ
R2=11,3%; V=42%

60

60/61

MŁAWA

120

90

zima termiczna / thermal winter

SUWAŁKI

80/81

R2=7,4%; V=42%

72/73

60/61

12/13

08/09

04/05

00/01

96/97

92/93

88/89

POZNAŃ

76/77

R2=8,9%; V=73%

72/73

dni / days
120

84/85

80/81

76/77

0
72/73

30

0
68/69

60

30
64/65

90

60

60/61

90

68/69

dni / days
R2=14,2%; V=43%
120

68/69

R2=8,9%; V=41%

60/61

12/13

08/09

04/05

00/01

96/97

92/93

88/89

TORUŃ

R2=9,8; V=60%

120

84/85

80/81

76/77

72/73

0

68/69

30

0
64/65

60

30
60/61

90

60

64/65

120

90

dni / days

R2=8,8%; V=29%

84/85

dni / days

64/65

R2=7,4%; V=38%

60/61

dni / days
CHOJNICE
R2=11,4%; V=53%
120

64/65

216

okres zimowy / winter period

Rys. 6. Długość termicznej zimy oraz liczba dni zimowych według lat w wybranych stacjach (R2 –
współczynnik determinacji; V – współczynnik zmienności)
Fig. 6. Duration of thermal winter and number of winter days by years at selected stations (R2 – coefficient of determination; V – coefficient of variation)

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują na statystycznie istotną rolę obu
parametrów geograficznych w wyjaśnianiu zmienności podstawowych charakterystyk termicznej zimy i okresu zimowego. Wpływ długości geograficznej, jako
głównego czynnika odzwierciedlającego rosnący stopień kontynentalizmu, okazał
się około dwukrotnie większy w porównaniu do wysokości nad poziomem morza.
Jednak możliwości oceny wpływu tego parametru były zdecydowanie ograniczone
ze względu na fakt eliminacji z opracowania obszarów górskich. Ponadto grupa
uwzględnionych stacji reprezentowała przedział wysokości od 1 (Szczecin) do 386 m
n.p.m., a tylko pięć z nich leży na wysokości ponad 200 m n.p.m. Współczynniki
determinacji wyrażające zależność pomiędzy terminami występowania zimy termicznej i okresu zimowego a długością geograficzną wahają się od około 48 do
83%. Zmiany długości geograficznej silniej determinują początek zimy termicznej
i okresu zimowego, słabiej – ich koniec. Także wysokość nad poziomem morza
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lepiej objaśniała początek występowania okresu z ujemną temperaturą powietrza,
a jedyny przypadek nieistotnego wpływu (przy α = 0,05) tego parametru dotyczył
końca zimy termicznej.
Tabela 2. Współczynniki determinacji (R2 w %) dla zależności pomiędzy terminami występowania
i czasem trwania zimy termicznej i okresu zimowego a długością geograficzną oraz wysokością nad
poziomem morza. Lata: 1960/61-2014/15
Table 2. Coefficients of determination (R2 in %) for the relationship between dates of occurrence of
thermal winter and winter period and longitude and height above sea level. Years: 1960/61-2014/15
R2
Charakterystyki zimy termicznej i okresu zimowego
Characteristics of thermal winter and winter period
początek / beginning
koniec / end
długość / duration
·początek / beginning
koniec / end
długość / duration
dni zimowe / winter days

zima termiczna / thermal winter

okres zimowy / winter period

Długość
geograficzna
Longitude

Wysokość
n.p.m. (m)
Height
a.s.l. (m)

(−) 79,5
(+) 47,6
(+) 83,2

(−) 44,8
∙
(+) 23,5

(−) 80,3
(+) 51,9
(+) 75,8
(+) 81,8

(+) 49,3
(+) 20,8
(+) 40,6
(+) 37,9

∙ – zależność nieistotna przy α = 0,05 / non significant relationship at α = 0.05

WNIOSKI

1. Przeciętne terminy odzwierciedlające chronologicznie zmienność temperatury
powietrza w okresie listopad-marzec w ujęciu średnich dla obszarów Polski położonych do 600 m n.p.m. są następujące: 27 XI – początek okresu zimowego; 15 XII
– początek termicznej zimy; 25 II – koniec termicznej zimy; 13 III – koniec okresu zimowego. Czas trwania termicznej zimy wynosi 62 dni, a liczba dni zimowych 61 dni.
2. Na obszarze Polski zima termiczna rozpoczyna się przeciętnie o około 3
tygodnie później, a kończy o około 3 tygodnie wcześniej w porównaniu do zimowego. Pomimo tego, przeciętne różnice pomiędzy liczbą dni z termiczną zimą
w ujęciu klasycznym a liczbą dni z temperaturą dobową poniżej 0°C, czyli dni
zimowych, nie przekraczają 10.
3. Zmienność dat początku i końca zimy termicznej oraz okresu zimowego
w ujęciu wieloletnim nie wykazuje statystycznie istotnych zmian. Stwierdzono natomiast niewielką tendencję do skracania termicznej zimy (19 stacji) oraz liczby
dni zimowych (11 stacji).
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4. Okres występowania ujemnej dobowej temperatury powietrza, niezależnie
od sposobu jego wyznaczania, wykazuje przede wszystkim ścisły związek z długością geograficzną. W nizinnej części kraju, reprezentowanej przez zdecydowaną
większość stacji, istotny ale dwukrotnie mniejszy wpływ ma także wysokość nad
poziomem morza. Oba parametry geograficzne silniej determinują daty początku,
słabiej daty końca okresu z temperaturą powietrza poniżej 0°C.
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A b s t r a c t. The study presents the dates and duration of thermal winter period identified with
the use of two methods, i.e. using monthly average, and mean daily temperature values. Data were
obtained from 36 IMGW-PIB stations and covered the period from October to April, 1960/61-2014/15.
It was shown that the date of the beginning of thermal winter, identified using monthly average air
temperature values, occurred approximately 3 weeks later, and the date of ending 3 weeks earlier than
the dates of the first and the last winter season. As a result, the duration of thermal winter, in classical terms, is shorter by as much as a month than the potential period in which winter days could be
recorded. Both adopted criteria, i.e. monthly average and daily mean, showed very high variability
of thermal conditions in the cold half-year. In the characterised 55-year period, thermal winter was
recorded each year at only two stations – in Suwałki and Białystok. Almost in the entire country, there
were thermal winters intermittent with warm periods. However, in a greater part of the country, the
frequency was not higher than 10% and the occurrence was more frequent in the central and southwestern parts of Poland. Variability of the beginning and ending dates in the analysed period did not
show statistically significant changes. A slight tendency for shortening of the winter period (19 stations) and a reduction of the number of winter days (11 stations) was found.
K e y w o r d s: beginning, end, duration, winter days, trend

