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S t reszczen ie .  Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu warunków pogodowych w okresie 
wegetacyjnym 2005 r. w rejonie Lublina, który wyróŜnił się dość duŜą liczbą ciągów dni bezopa-
dowych. Przeanalizowano warunki termiczno-opadowe oraz prześledzono przebieg wybranych 
charakterystyk temperatury powietrza na tle wielolecia. Na 21 analizowanych dekad w 14 średnie 
wartości temperatury powietrza przewyŜszały średnią z wielolecia. Podczas 7 dekad nie zanotowano 
opadów albo ich sumy były niewielkie (0,1-1,0 mm na dobę). Opierając się na wartościach współ-
czynnika Sielianinowa moŜna było wyznaczyć okres, kiedy to rośliny zuŜywają na parowanie dwu-
krotnie większą ilość wody niŜ otrzymują z opadów. Okres ten trwał od 13 IX do 19 X. Na podsta-
wie uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe tendencja do występowania cieplejszych od normy 
okresów wegetacyjnych, która zaznaczyła się wyraźnie w Europie Środkowej w dekadzie 1991-
2000, utrzymuje się nadal. 

S ło wa  k l u czo we:  okres wegetacyjny, susza glebowa, suma temperatur, współczynnik hy-
drotermiczny Sielianinowa 

  

WSTĘP 

Analiza przebiegu elementów meteorologicznych w okresie wegetacyjnym 
jest waŜna z punktu widzenia rolnictwa, gdyŜ zalicza się je do istotnych czynni-
ków plonotwórczych. W tym celu naleŜy badać zmienność warunków termicz-
nych i pluwiometrycznych w wieloleciu opierając się na wybranych wskaźnikach, 
które je charakteryzują (sumy temperatur, wskaźnik hydrotermiczny Sielianino-
wa). Okres wegetacyjny wyznacza się na podstawie badań fitofenologicznych lub 
zakłada się, Ŝe obejmuje on dni, gdy średnia dobowa temperatura powietrza osią-
ga lub przekracza 5°C.  
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Większość dekad okresu wegetacyjnego 2005 r. wyróŜniało się w Polsce 
wyŜszą od normy średnią temperaturą powietrza (Sasim 2006). Tendencja do 
występowania wyraźnie cieplejszych od normy okresów wegetacyjnych zazna-
czyła się wyraźnie w Europie Środkowej w dekadzie 1991-2000 i utrzymuje się 
nadal. Ze względu na równoczesny wzrost częstości ekstremalnych zjawisk po-
godowych wskazane jest ciągłe monitorowanie warunków hydrotermicznych. 

Celem pracy była analiza warunków termiczno-opadowych okresu wegetacyj-
nego 2005 r. w rejonie Lublina na tle przebiegu wieloletniego wybranych charakte-
rystyk opadów atmosferycznych i temperatury powietrza. Ponadto zwrócono uwagę 
na anomalie pogodowe, które wystąpiły w analizowanym okresie wegetacyjnym. 

MATERIAŁ I METODA 

W pracy wykorzystano średnie dekadowe wartości temperatury powietrza i de-
kadowe sumy opadów w miesiącach od kwietnia do października włącznie (w 2005 
roku i wieloleciu 1951-2005). Przeanalizowano równieŜ sumy temperatur, a takŜe 
liczbę dni gorących (tmax≥25°C) i upalnych (tmax≥30°C). Charakterystykę warunków 
termicznych i pluwiometrycznych przedstawiono za pomocą współczynnika hydro-
termicznego Sielianinowa. Za dzień bezopadowy przyjęto taki dzień, w którym 
opad atmosferyczny nie wystąpił lub był niemierzalny (poniŜej 0,1 mm). 

Dane pochodzą z Obserwatorium Agrometeorologicznego w Felinie, naleŜą-
cego do Akademii Rolniczej w Lublinie i połoŜonego na wschodnich peryferiach 
miasta (ϕ = 51°14’N, λ = 22°38’E, 215 m n.p.m.). Informacje o roślinach upraw-
nych i wykonywanych pracach polowych zaczerpnięto z Biuletynów Państwowej 
SłuŜby Hydrologiczno-Meteorologicznej (Biuletyn PSHM 2005). 

WYNIKI 

Przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego 2005 r. (luty, marzec) w rejonie Lu-
blina zalegała gruba pokrywa śnieŜna, która chroniła glebę przed nadmiernym wy-
chładzaniem, szczególnie na głębokości węzła krzewienia. Po odwilŜy w trzeciej 
dekadzie marca nastąpił wyraźny wzrost temperatury powietrza, tak więc juŜ na 
początku kwietnia procesy fizjologiczne roślin uległy przyśpieszeniu, a uwilgotnie-
nie wierzchniej warstwy gleby wystarczająco zabezpieczało ich potrzeby wodne 
(Biuletyn PSHM 2005). W trzeciej dekadzie kwietnia zanotowano ochłodzenie (rys. 
1), które nieco zwolniło tempo wzrostu i rozwoju roślin. Przygruntowe przymrozki 
spowodowały częściowe uszkodzenia kwiatów i pąków drzew owocowych. 

Znaczne sumy opadów w maju (rys. 2, tab. 1) korzystnie wpłynęły na bilans 
wodny roślin, szczególnie zbóŜ ozimych, w czasie ich okresów krytycznych. Wyraź-
ne ocieplenie w trzeciej dekadzie maja ponownie przyśpieszyło wegetację upraw. 
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Rys. 1. Przebieg wartości średnich dekadowych temperatury powietrza w Felinie w 2005 r. i wielo-
leciu 1951-2005 (kwiecień-październik) 
Fig. 1. Mean decade values of air temperature in Felin in 2005 and in the period of 1951-2005 
(April-October) 

0

20

40

60

80

100

120

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

m
m

2005
1951-2005

Czerwiec Lipiec Sierpień WrzesieńKwiecień Maj Październik
April May June July August September October  

Rys. 2. Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych dekadach okresu wegetacyjnego 2005 r. 
oraz wartości średnie z wielolecia 1951-2005 (Felin) 
Fig. 2. Sums of rainfall in particular decades of the vegetation period of 2005 and mean values of 
the period of 1951-2005 (Felin) 
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Tabela 1. Sumy opadów (mm) w miesiącach okresu wegetacyjnego 2005 r. na tle wielolecia (Felin) 
Table 1. Sums of rainfall (mm) in the months of the vegetation period of 2005 against the back-
ground of the period of 1951-2005 (Felin) 

Miesiące 
Months 

Sumy opadów (mm)  
w miesiącach okresu wegeta-

cyjnego 2005 r.  
oraz % opadu normalnego 

Sums of rainfall (mm) 
in the months  

of the vegetation period  
of 2005  

and % of ‘normal rainfall’ 

Średnie sumy opadów 
(mm) w miesiącach 

okresu wegetacyjnego 
(1951-2005) 

Average sums of 
rainfall (mm) in the 

months of the vegeta-
tion period 

(1951-2005) 

Charakterystyka wilgotnościo-
wa miesięcy wg Kaczorowskiej 

(1962) 
Humidity characteristics 
of the months according 

to Kaczorowska  
(1962) 

IV 18,6  (46%) 40,2 bardzo suchy – very dry 

V 98,0 (170%) 57,7 bardzo wilgotny – very humid 

VI 55,9 (87%) 64,1 przeciętny – average 

VII 109,8 (136%) 80,9 wilgotny – humid 

VIII 108,7 (159%) 68,3 bardzo wilgotny – very humid 

IX 18,0 (35%) 51,6 bardzo suchy – very dry 

X 8,6 (22%) 40,0 skrajnie suchy – extremely dry 

IV-X 417,6 (104%) 402,8 – 

Od połowy czerwca, na skutek deficytu opadów atmosferycznych, zaznaczyło się 
nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby i zaczęła się rozwijać susza gle-
bowa. Zanotowano wówczas ciąg 18 dni bez opadu (26 czerwca-13 lipca), kiedy to 
średnia dobowa temperatura mieściła się w przedziale 15-20°C. Przełom lipca i sierp-
nia charakteryzował się wystąpieniem fali ciepła, maksymalną temperaturę powietrza 
zanotowano 30 lipca (35,5ºC). Był to rezultat napływu bardzo ciepłych i suchych mas 
powietrza z południowego-zachodu oraz zalegania nad Europą Środkowo-Wschodnią 
układów wysokiego ciśnienia, które warunkują występowanie znacznych sum bezpo-
średniego promieniowania słonecznego. W tym samym okresie nad obszarem Lu-
belszczyzny przeszły silne burze z wyładowaniami atmosferycznymi i deszczem 
nawalnym. Łącznie przez 7 dni (31 lipca-6 sierpnia) na 1 m² pola w rejonie Felina 
spadło aŜ 191,3 mm deszczu. To więcej o 13 mm niŜ średnia wieloletnia suma opadu, 
licząc łącznie lipiec i sierpień. Rezultatem były zalane pola z uprawami warzyw, 
tytoniu i ziół, znajdujące się w obniŜeniach terenowych. 

W drugiej połowie sierpnia, po krótkim ochłodzeniu, ponownie obserwowano 
większą częstość dni ze średnią dobową temperaturą 15-20ºC, co sprzyjało siano-
kosom. Ciąg 12 dni bez opadu wystąpił między 14 a 25 sierpnia, zaś 16 dni 
w okresie od 27 sierpnia do 11 września. Czas trwania takich posuch oraz czas ich 
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występowania w poszczególnych latach są zmienne oraz trudne do przewidzenia 
(Koźmiński 1966). Występowanie suszy glebowej ograniczyło moŜliwość wyko-
nywania podorywek oraz orek przedsiewnych, zaś słoneczne i ciepłe dni mogły 
sprzyjać gromadzeniu się cukru w korzeniach buraków cukrowych. Podobny typ 
pogody, jaki utrzymywał się przez wrzesień i październik, zwykle wpływa nieko-
rzystnie na proces kiełkowania nasion oraz wzrost roślin ozimych. Ponadto na 
silnie przesuszonych glebach uŜycie sprzętu mechanicznego, aby dokonać orki 
przedzimowej, było bardzo utrudnione (Biuletyn PSHM 2005). Analogiczne wa-
runki termiczno-opadowe pod koniec okresu wegetacyjnego 2005 r. wystąpiły 
m. in. w latach 1951 i 1959 (Mitosek 1960). 

Do określenia wymagań cieplnych roślin wykorzystuje się sumę temperatur, 
potrzebną do przebiegu całego procesu przemian składających się na daną fenofa-
zę (Kołodziej 1977/1978). W celu przedstawienia zmiennej ilości ciepła, jaką 
otrzymywały rośliny w rejonie Lublina w poszczególnych okresach wegetacyj-
nych wielolecia 1951-2005, obliczono sumy średniej dobowej temperatury powie-
trza, powyŜej progu 5°C (rys. 3). 
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Rys. 3. Przebieg wartości sum temperatur powietrza liczonych powyŜej progu 5°C w okresie we-
getacyjnym kwiecień-październik (wielolecie 1951-2005) 
Fig. 3. Sums of air temperature with the lowest considered value of 5°C in the vegetation period 
April-October (period of 1951-2005) 

Suma temperatur w okresie wegetacyjnym 2005 r. naleŜała do jednej z wyŜ-
szych w analizowanym wieloleciu. Wartości cechowały się dość duŜą zmienno-
ścią z roku na rok, jednakŜe w przebiegu wieloletnim zaznaczył się ich spadek 
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w dekadzie lat 70. Przebieg wartości sum temperatur w Felinie wydaje się być zbli-
Ŝony do zmiany wielkości zachmurzenia, które wzrosło w Polsce na początku lat 70. 
wskutek nasilenia się cyrkulacji strefowej (śmudzka 2004). Znaczna przewaga cyr-
kulacji strefowej nad południkową utrzymuje się nadal, jednakŜe od lat 80. napływ 
mas powietrznych z sektora zachodniego dotyczy częściej antycyklonalnych typów 
cyrkulacji, które sprzyjają wystąpieniu pogodnych okresów letnich. 
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Rys. 4. Przebieg liczby dni gorących (tmax≥25°C) w Felinie w wieloleciu 1951-2005 
Fig. 4. Numbers of hot days (tmax≥25°C) in Felin in the period of 1951-2005 

 
Uzupełnieniem analizy warunków termicznych okresu wegetacyjnego moŜe być 

liczba dni charakterystycznych, tzn. gorących (tmax≥25°C) oraz upalnych (tmax≥30°C). 
W Felinie średnia wieloletnia liczba dni gorących w roku wyniosła 33,5 i wahała się 
od 5 (1980 r.) do 73 dni (1999 r.; rys. 4). Przeciętna data pojawienia się pierwszego 
dnia w roku z tmax≥25°C przypadała średnio na 22 maja, a ostatniego na 7 września. 
Najwięcej takich dni w rejonie Lublina notowano w lipcu (przeciętnie 11,2 dnia) i 
sierpniu (10,1). W 2005 r. liczba dni gorących wyniosła 46 (pojawiały się w okresie 
27 V-12 IX), z czego najwięcej było ich w lipcu (19).  

W rejonie Lublina w roku notuje się przeciętnie 4 dni z tmax≥30°C (najwięcej 
takich dni wystąpiło w 1994 r. – 20; w 14 latach nie było ani jednego takiego dnia 
– rys. 5). Absolutne maksimum temperatury powietrza zanotowano 3 sierpnia 
1998 r. (36,0°C), które było niewiele wyŜsze niŜ w 2005 r. (30 lipca – 35,5°C; dni 
upalnych wystąpiło 6). Od połowy lat 80. wyraźnie zaznaczył się wzrost liczby 
omawianych dni charakterystycznych, co moŜna częściowo wyjaśnić oddziały-
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waniem czynników solarnych i cyrkulacyjnych, które sprzyjają wzrostowi tempe-
ratury powietrza latem (KoŜuchowski i śmudzka 2001). 
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Rys. 5. Przebieg liczby dni upalnych (tmax≥30°C) w Felinie w wieloleciu 1951-2005 
Fig. 5. Numbers of very hot days (tmax≥30°C) in Felin in the period of 1951-2005 

Do łącznej oceny warunków termicznych i pluwiometrycznych w okresie we-
getacyjnym stosuje się współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa (Skowera 
i Puła, 2004): 

                                k =      (1) 

gdzie: P – jest sumą miesięczną opadów atmosferycznych, Σt – sumą średnich 
dobowych temperatur powietrza z tego miesiąca. 

Charakterystyczne jest to, Ŝe ani jeden miesiąc okresu wegetacyjnego 2005 roku 
nie naleŜał do klasy miesięcy optymalnych (1,3< k ≤1,6; tab. 2). W ostatnich latach 
wartości współczynnika Sielianinowa wskazują na wzrost suchości klimatu w okresie 
wegetacyjnym w Polsce Południowo-Wschodniej (Ziernicka i in. 2000/2001). 

Na podstawie wartości omawianego współczynnika wyznaczono takŜe okres 
suszy1, która trwała w 2005 r. od 13 IX do 19 X, a rezultatem były niskie stany 
wód w rzekach Lubelszczyzny. 

                                                 
1W tym przypadku za suszę uwaŜa się czas, gdy roślina zuŜywa na parowanie dwukrotnie większą 
ilość wody niŜ otrzymuje z opadów. 

t

P

∑

⋅10
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Tabela 2. Charakterystyka wilgotnościowa miesięcy okresu wegetacyjnego 2005 r. w zaleŜności od 
wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa (Felin) 
Table 2. Humidity characteristic of the months of the vegetation period of 2005 depending on the 
value of the Sielianinov hydrothermal coefficient (Felin) 

 
 

Miesiące 
Months 

Wartości współczynnika Sielianinowa (k)  
w poszczególnych miesiącach okresu  

wegetacyjnego 2005 r. 
Values of the Sielianinov hydrothermal 

coefficient (k) in the months of the vegetation 
period of 2005 

Charakterystyka wilgotnościowa 
miesięcy wg Skowery i Puły (2004)  

w zaleŜności od wartości k 
Humidity characteristic of the months 
according to Skowera and Puła (2004) 

depending on the value of k 

IV 0,9 suchy – dry 

V 2,4 wilgotny – humid 

VI 1,2 dość suchy – quite dry 

VII 1,8 dość wilgotny – quite humid 

VIII 2,1 wilgotny – humid 

IX 0,4 bardzo suchy – very dry 

X 0,3 bardzo suchy – very dry 

WNIOSKI 

1. Okres wegetacyjny w 2005 r. wyróŜnił się na tle wielolecia dość duŜą licz-
bą przypadków anomalii pogodowych (fal ciepła, suszy atmosferycznej i glebowej, 
opadów nawalnych) nie tylko w rejonie Lublina, ale i na przewaŜającym obszarze 
kraju. Potwierdzenie wzrostu liczby przypadków susz oraz intensywności ekstre-
malnych opadów w ostatnich dwóch dekadach w Europie zawiera trzeci raport 
IPCC (Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu) (za: Miętus 2005). 

2. Opady o duŜym natęŜeniu wystąpiły na przełomie lipca i sierpnia (31 lip-
ca – 6 sierpnia). Ich suma była wyŜsza od liczonych łącznie średnich sum wielo-
letnich dla tych dwóch miesięcy. 

3. W Felinie wystąpiło łącznie 7 ciągów bezopadowych trwających 9 i wię-
cej dni, w tym 3 trwające 18 dni lub więcej. Dość duŜa liczba takich ciągów przy-
czyniła się do znacznych niedoborów wilgoci w glebie, głównie w drugiej poło-
wie okresu wegetacyjnego. 

4. Wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa pozwoliły stwier-
dzić, Ŝe wrzesień i październik były jednymi z najbardziej suchych w wieloleciu. 

5. Ciepłe i słoneczne dni w lipcu stwarzały niezbyt korzystne warunki dla 
procesu zawiązywania i wzrostu bulw ziemniaków, natomiast mogły dodatnio 
wpłynąć na gromadzenie cukru w korzeniach buraków cukrowych. 
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Ab s t rac t .  This paper concerns the vegetation period in 2005 in the Lublin region which was 

significant due to its large number of sequences of consecutive days with no rainfall, which caused 
serious shortages of soil moisture – mainly in summer and in the beginning of autumn. Analysis of 
the sum of temperatures and of the numbers of hot and very hot days was also carried out. The 
characteristics of the pluviometric conditions were presented using the Sielianinov hydrothermal 
coefficient. From among the 21 analysed decades, 14 had mean temperatures higher than the mean 
value in the period of 1951-2005. In 7 decades, no rainfall was recorded or the rainfall was classified as 
very low (0.1-1 mm/day). Quite favourable pluviometric conditions for the crop of winter cereals 
occurred in May. In the analysed period in Felin there were 7 series of consecutive rainless days lasting 
for 9 days or more, including 3 that lasted for 18 days or more. Based on the value of the Sielianinov 
coefficient it was possible to determine the period when the plants used twice as much water for evapo-
ration than they received from rainfall. This period lasted from September 13th till October 19th.   

Ke ywo rd s :  vegetation period, sum of temperatures, soil drought, Sielianinov coefficient 


