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Termiczne pory roku wyznaczono na podstawie średnich dobowych wartości temperatury
powietrza z Obserwatorium Meteorologicznegow Lublinie (1951-1995).Czas trwania termicznych
pór roku jest mocno uzależniony od stosowanych metod. Termiczne pory roku w kolejnych
trzech okresach 15-1etnichpojawiają się coraz wcześniej. Zwłaszcza zima w ostatnim 15-1eciu
pojawiała się kilka dni wcześniej niż w pierwszym 15-leciu. Lato ostatniego l5-lecia było
dłuższe niż w obu wcześniejszych 15-leciach. Pięcioletni okres 1971-1975 charakteryzował się
krótszym czasem trwania zimy (tylko 42 dni).

WSTĘP

Termiczne pory roku zostały wydzielone przez M e r e c k i e g o (1914)
na podstawie przeciętnej daty wystąpienia odpowiedniej wartości progowej
średniej dobowej temperatury powietrza, przy analizowaniu "dostatecznie
długiego okresu czasu". Badacz ten wydzielił sześć pór roku: zimę, przedwiosnę
(inaczej szarugę wiosenną), wiosnę właściwą, lato, jesień właściwą i szarugę
jesienną (inaczej późną jesień). Jako wartości progowe temperatury przyjął:
O, 5 i 15°C. Pory te były przedmiotem badań R o m e r a (1938, 1939, 1949).
Kryteria sześciu termicznych pór roku przytaczał K o s i b a (1958), wykorzys-
tywali je N o w a k (1967), S z y m c z ak (1980), P a s z y ń s k i, N i e d ź w i"ed ź
(1991). Natomiast zwolennikiem podziału roku na osiem pór był W i s z-
n i e w s k i (1960). Dodał on, do wymienionych wcześniej wartości, próg
równy 10°C, wprowadzając pory: przedlecie i polecie. W szeregu późniejszych
opracowań wykorzystano to kryterium er r y b o w s k a 1963; M o s z c z y ń -
ska 1971; Michalak 1976; Makowiec 1983; Niedźwiedź, Lima-
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n ó w k a 1992). Analizując termikę gór, H e s s (1965) wprowadził podział na
10 pór roku. Zima jest tu dzielona na trzy okresy, z wykorzystaniem progów
termicznych -5 i -100e. Podział ten został zastosowany przez War s z a w-
s k i e g o (1971) oraz (bez progu -10°C) przez U s t r n u l a (1986). N atomiast
bardzo zbliżony podział przedstawił L e w i k (1996), w którym zimę, z wy-
korzystaniem tych samych wartości progowych, dzieli na pięć części, a cały
rok na 12 pór.

Wzór do określenia dat przejścia krzywej zmian temperatury przez
odpowiednie wartości progowe, przy korzystaniu ze średnich miesięcznych
wartości temperatury, przedstawił G u m i ń s k i (1948).

M a k o w i e c (1983) opisał metodę jednoznacznego określania dat wy-
stępowania termicznych pór roku (na podstawie metody wyznaczania okresu
wegetacyjnego wg Huculaka i Makowca) polegającą na obliczaniu skumu-
lowanych szeregów odchyleń średnich dobowych wartości temperatury
powietrza od odpowiednich wartości progowych.

Czas trwania termicznych pór roku zastosowano jako kryterium do
wydzielania krain termicznych Polski (J a n i s z e w s k i 1962).

H e s s (1965) stwierdził, że każdej średniej temperaturze roku odpowiada
ściśle określona liczba dni ze średnimi temperaturami dobowymi między
różnymi wartościami progowymi.

N i e d ź w i e d ź i L im a n ó w k a (1992) zauważyli, że zimy w Polsce
w okresie 1951-1980 trwały o około 10 dni krócej niż w okresie 1881-1930.
Według R o z k o s z (1986), czas trwania termicznych pór roku w Katowicach
wykazywał w latach 1961-1980 tendencję do: skracania długości zimy,
przedlecia, lata i poleci a oraz do wydłużania przedwiośnia, wiosny, jesieni
i przedzimia. L e w i k (1996), analizując zmiany czasu trwania pór roku
w Krakowie, w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, stwierdził, że istotne
zmiany polegają na skracaniu się wiosny i jesieni w Krakowie.

MATERIAL I METODA

W opracowaniu wykorzystano średnie dobowe wartości temperatu y
powietrza z Obserwatorium Meteorologicznego UMCS w Lublinie, położone, o
w centrum miasta, z 45-lecia - od 1951 do 1995 r.

Termiczne pory roku wyznaczono wykorzystując wartości progowe O,
5 i 15°e. Daty przejścia temperatury przez te progi określono wykorzystując
średnie wieloletnie temperatury dla każdego dnia roku. W związku z kil-
kakrotnym przechodzeniem temperatury powietrza przez dany próg za-
stosowano filtr symetryczny dolnoprzepustowy trójkątny. Liczba elementów
filtru była z jednej strony możliwie mała, zaś z drugiej taka, by wyeliminować
wielokrotne przechodzenie temperatury powietrza przez analizowane progi.
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Określono też daty przejścia temperatury powietrza przez progi na
podstawie średnich miesięcznych wartości temperatury oraz wykorzystując
metodę Hu.culaka i Makowca. Porównano czas występowania termicznych
pór roku w trzech okresach 15-letnich oraz w dziewięciu okresach 5-letnich.

WYNIKI

Określenie czasu trwania termicznych pór roku dla 45-lecia wymagało
zastosowania filtru dolnoprzepustowego 5-elementowego. Mianowicie, wy-
korzystując średnie wartości dla każdego kolejnego dnia roku bez stosowania
filtru, otrzymano kilkakrotne przejście temperatury przez progi 15°C w drugiej
połowie maja oraz przez ooe w początku grudnia (tab. l). Roczny przebieg
temperatury powietrza przedstawiono na rys. 1. Uproszczony sposób obliczeń
na podstawie średniej miesięcznej temperatury powietrza, którą to wartość
lokalizuje się w 15 dniu danego miesiąca, prowadzi do nieco innych wyników
(tab. l). Największa różnica wyniosła cztery dni i dotyczyła końca zimy
oraz końca jesieni. Koniec jesieni, określony jako wcześniejszy aż o 14 dni,
przy zastosowaniu metody uproszczonej w porównaniu z metodą wykorzys-
tującą średnie wartości dobowe, otrzymał M a k o w i e c (1983), charakteryzując
30-lecie wRogowie.

Porównanie czasu trwania termicznych pór roku w poszczególnych okresach
15-letnich uwypukla bardzo dużą rolę przyjmowanej metody. Przy kilkakrotnym
przechodzeniu temperatury przez daną wartość progową wybór procedury do
jednoznacznego określenia czasu trwania konkretnej pory roku może decydować
o otrzymanych wynikach, np. obraz czasu trwania zimy przy stosowaniu
uproszczonej metody jest krótszy, nawet o kilkanaście dni, od wyniku otrzYma-
nego innymi metodami (tab. 2). Ocena długości zimy za pomocą średnich
miesięcznych wartości może prowadzić do wniosku, że zima w 15-leciu
1951-1965 była o 16 dni dłuższa niż w następnym 15-leciu i o 18 dni dłuższa niż
w ostatnim z analizowanych. Zastosowanie innych metod nie potwierdza tego
zróżnicowania. Przykład otrzymania zróżnicowania dat początku i końca zimy
w zależności od stosowanej metody przedstawiono na rys. 3, analizując średnie
z 15-lecia 1981-1995. Wartość średnia minimalnie przekroczyła próg ooe 25/26
stycznia. Następnie dodatnia wartość średniej pojawiła się 24 lutego, od 26
lutego występowały wielkości ujemne i od 4 marca dodatnie. Metoda Huculaka
i Makowca wybiera "lepszą" z dat początku występowania temperatur dodat-
nich (niemożliwe są w tej metodzie daty pośrednie) - tutaj 4 marca. Stosowanie
dolnoprzepustowych filtrów trójkątnych 5- i 11-elementowych określa pierwszy
dzień przedwiośnia odpowiednio na 4 i 3 marca. Zwiększanie zakresu filtru (do
35 elementów) nie prowadzi w tym przypadku do zmiany daty. Natomiast
zastosowanie metody uproszczonej prowadzi do określenia końca zimy o około
tydzień wcześniej w stosunku do opisanych wyżej metod.
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Analiza przebiegu temperatury powietrza na początku zimy w tym 15-leciu
podkreśla dużą rolę wielkości stosowanego filtru. Przy 5-krotnym obniżaniu się
średniej temperatury powietrza poniżej zera w okresie od listopada do grudnia,
dolnoprzepustowy filtr 5-elementowy eliminuje tylko dwa przypadki, pozosta-
wiając trzy. Dopiero filtr 11-elementowypozostawia tylko jednokrotne przejście
krzywej przez próg O°C(30 listopada - 1 grudnia). Zwiększanie zakresu filtru
prowadzi w tym konkretnym przypadku do określenia początku zimy jako
późniejszy (15-elementowy - 1/2 grudnia, 17-elementowy - 2/3 grudnia,
21-elementowy - 4/5 grudnia, 31-elementowy - 5/6 grudnia, 35-elementowy
- 6/7 grudnia). Porównując występowanie termicznych pór roku w poszcz~gól-
nych 15-leciach(górna część rys. 2), oparto się na filtrze II-elementowym, jako
najmniejszym,określającymjednoznacznie wszystkiepory roku w tych okresach.

Metoda Huculaka i Makowca dobrze określa termiczne pory roku, gdy
sumy (określane dla dni reprezentujących sąsiedniepory roku) różnic dodatnich
i ujemnych różnią sięwyraźnie od analizowanejwartości progowej. Na przykład
koniec termicznej zimy 15-lecia1981-1995charakteryzuje się swną tylko 0,8°C
dla dni 24-25 lutego, przy sumie -4,8°C dla dni od 26 lutego do 3 marca
(rys. 3). To zróżnicowanie pozwala akceptować określenie końca zimy na
3 marca.

Jeżeli zaś wartości bezwzględne tych swn są podobne, to niemożliwość
wyboru daty pośredniej jest dyskusyjna, szczególniegdy okres między możliwy-
mi do przyjęcia datami jest znaczny. Przykład sytuacji, gdzie zróżnicowanie
między sumami jest mniejsze, niż przytoczono powyżej, ilustruje rys. 4. Suma
różnic między średnią temperaturą a progiem 5°C wynosi -4,O°C dla okresu od
30 października do 4 listopada i 9,6°Cdla okresu od 5 listopada do 13 grudnia,
zaś okres między dwoma obniżeniami się temperatury poniżej O°Cwynosi dwa
tygodnie. Metoda ta określa 13 listopada jako koniec jesieni. Wydaje się, że
wykorzystanie filtru, prowadzące do przyjęcia wcześniejszej daty jest w tym
przypadku uzasadnione (filtr 15-elementowy- lllistopada, filtr 21-elementowy
- 10 listopada, filtr 35-elementowy - 7 listopada). Wybór wielkości filtru jest
dyskusyjny. Do charakterystyki okresów 5-letnich zastosowano filtr 35-elemen-
towy, będący najmniejszym filtrem trójkątnym jednoznacznie określającym
wszystkie pory roku we wszystkich dziewięciu okresach 5-letnich.

Porównując trzy okresy 15-letnie zauważono wcześniejsze pojawianie się
termicznych pór roku w kolejnych 15-leciach prawie we wszystkich przypad-
kach. Jedynie lato w 15-leciu 1966-1980 rozpoczęło się trzy dni później niż
we wcześniejszym 15-leciu (odpowiednio 30 maja i 2 czerwca). Natomiast
termiczne lato w ostatnim z analizowanych 15-leci zaczęło się już 15 maja.
Lato w tym ostatnim okresie trwało 112 dni, czyli dłużej niż w poprzednich
15-leciach (górna część rys. 2). Największe zróżnicowanie dat stwierdzono
w przypadku końca termicznej zimy (odpowiednio w kolejnych 15-leciach:
16, 4 i 3 marca) i jej początku (10, 5 i 1 grudnia).
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Tabela I

Daty przejść temperatury powietrza przez wartości O, 5 i 15°C w Lublinie
w okresie 1951-1995

The dates of exceeding through the values O, 5 and 15°C by the air temperature
at Lublin (1951-1995)

Określone na podstawie średnich dobowych Określone na
wartości temperatury podstawie

Wartość metodą
średnich mie-

progowa bez stosowania
po zastoso-

Huculaka
sięcmych

ftltru
waniu ftltru

i Makowca
wartości

5-elementowego (1983)
temperatury.

Wzrost O°C 6/7 III 6/7 ITI 6/7 ITI 2/3 III
5°C 29/30 ITI 29/30 III 29/30 ITI 30/31 ~II
15°C 16/17 V 28129 V 26/27 V 25/26 V

26/27 V
30/31 V

Spadek 15°C 718 IX 7/8 IX 7/8 IX 415 IX
5°C 7/8 XI 7/8 XI 7/8 XI 3/4 XI
O°C 1/2 XII 6/7 XII 6/7 XII 8/9 XII

6/7 XII
10/11 XII
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Rys. 1. Przebieg temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951-1995 (linia gruba - średnia
dobowa bez stosowania ftltru, linia kropkowana na powiększeniu - średnia dobowa po

zastosowaniu ftltru 5-elementowego, linia cienka - na podstawie średnich miesięcmych)

Fig. 1. The course of the air temperature at Lublin (1951-1995). The thick line - the daily
mean value without using the ftlter, the dotted line at the enlargement - the daily mean value

after using the 5-element ftlter, the thin line - based on the monthly mean value
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Rys. 2. Okresy występowania i długość trwania poszczególnych termicznych pór roku
w Lublinie

Fig. 2. The periods of the appearance and the duration of the particular thermic seasons
at Lublin
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Rys. 3. Przejścia temperatury powietrza przez próg Doe w okresie 1981-1995 w Lublinie
określane za pomocą różnych metod

Fig. 3. The exceeding through the value Doe by the air temperature at Lublin in the period
1981-1995 defined by several methods
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Tabela 2

Czas trwania termicznych pór roku w Lublinie (w dniach) obliczony przy zastosowaniu
filtru (f5 - S-elementowego, fil - 11-elementowego), metody Huculaka i Makowca

(HiM) oraz metody uproszczonej wykorzystującej średnie miesięczne (śr. m.)

The duration of the thermic seasons at Lublin (in days) calculated with the aid of the
filter (f5 - 5-element, fil - 11-element), Huculak and Makowiec method (HiM), and

the simplified method using monthly means (śr. m.)

1951-1995 1951-1965 1966-1980 1981-1995
Pora roku

C5 fil HiM śr.m. fil HiM śr.m. fil HiM śr.m. fil HiM śr.m.

Zima 90 90 90 84 97 100 95 90 91 79 93 94 77
Przedwiośnie 23 23 23 28 18 17 21 23 21 32 22 22 29
Wiosna 60 60 58 56 56 58 54 66 69 57 50 50 57
Lato 102 102 104 102 103 102 99 99 98 100 112 112 106
Jesień 61 60 61 60 61 60 62 61 62 64 59 59 58
Przedzimie 29 30 29 35 30 28 34 26 24 33 29 28 38
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Rys. 4. Przejście temperatury powietrza przez próg 5°C w okresie 1951-1955 w Lublinie
określane za pomocą różnych metod

Fig. 4. The exceeding through the value 5°C by the air temperature at Lublin in the period
1951-1955 defined by several methods
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Analizując czas trwania pór roku w poszczególnych okresach S-letnich,
nie stwierdzono istotnych trendów. Okres 1971-1975 różni się od pozostałych
ze względu na stosunkowo krótki czas trwania zimy (42 dni, gdy w pozostałych
ośmiu okresach S-letnich średnio 90 dni), zaś stosunkowo długi przedwiośnia
(42 dni, gdy w pozostałych ośmiu okresach średnio 23) i przedzimia (56 dni,
gdy w pozostałych ośmiu okresach średnio 34).

WNIOSKI

1. Przy określaniu dat przejścia temperatury powietrza przez poszczególne
progi termiczne bardzo ważna jest zastosowana metoda. Metody wykorzys-
tujące średnie dobowe wartości temperatury prowadzą w większości do
podobnych wyników. Dyskusyjne jest stosowanie metody uproszczonej,
wykorzystującej średnie miesięczne, bowiem otrzymane wyniki mogą odbiegać
od otrzymanych za pomocą innych metod.

2. Przy porównaniu trzech okresów l5-letnich w Lublinie zauważono
coraz wcześniejszepojawianie się termicznych pór roku, szczególnie wyraźnie
koniec i początek zimy.

3. Ostatnie z analizowanych l5-leci charakteryzowało się dłuższym latem
niż wcześniejsze dwa okresy l5-letnie.
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zakład Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

SUMMARY

The thermal seasons at the Lublin UMCS Meteorological Observatory are based on the
daily mean temperature air (1951-1995). The results of the duration of the thermal seasons
strongly depend on the used method.

The thermal seasons in three 15-year periods occured earlier and earlier. Especially the
winter season occured several days earlier in the last 15-year period than in the first 15-year
period. The summer of the last 15 years was longer than that of both the earlier 15-year periods.

The 5-year period of 1971-1975 is characterized by a short duration of the winter season
(only 42 days).
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