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Abstract. �he publication deals with the analysis of results of continuous one-and-half year auto�atic synchronous 
�easure�ents of air te�perature. �he �easure�ents were taken with a 60 �inute intervals at six sites along the topocli�atic 
profile stretching fro� �nt. Pozhizhevska to the town of Yare�che. �his is the first study of this kind e�bracing all seasons 
�ade in the Ukrainian Carpathians. �he study concentrates itself on the influence of local landscape geosyste�s and of 
geophysical processes at the surface air layer on the topocli�atic characteristics. �he results are quantitative ther�al 
characteristics of selected geosyste�s in the Carpathians Nature National Park with high probability of approxi�ation to 
�ean �any-year data.
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Wstęp 

Badania topokli�atyczne zawsze �iały znaczenie praktyczne i stosowane były w ró�nych dziedzinach gospodarki 
przestrzenne�� oraz w �edycynie. Jednak takie badania nie stały się powszechny�i z rac��i ich pracochłonności 
przy wykorzystaniu przyrządów analogowych. Z te�� przyczyny topokli�at charakteryzowano na��częście�� na 
podstawie stac��i �eteorologicznych oraz zna��o�ości reguł for�owania procesów fizyki przyzie�ne�� warstwy 
at�osfery. (Sapo�nikowa (1950), Ro�anowa (1977), Chando�ko (1981), Szczerbań (1985), Paszyński (2004), 
�icińska i inni (2001), Olechnowicz-Bobrowska (2001), Ż�udzka (2006).
W �arpatach Wschodnich po�iary para�etrów topokli�atu wykonywane były epizodycznie przez Państwowy 
Instytut Hydro�eteorologiczny, a tak�e inne instytuc��e badawcze (leśne, botaniczne, czy uczelniane) ( �rok et 
al. 1992, Sakali 1985). Nie straciły swo��e�� wartości prace �ok�akowa (1957- 1967), a szczególnie �ndrianowa 
(1951- 1957), dotyczące pionowych profili te�peratury i pięter kli�atycznych w �arpatach, które wyznaczono na 
podstawie danych ze stac��i �eteorologicznych oraz po�iarów alertowych. W celu opisu warunków przyrodniczych 
for�owania flory i zbiorowisk roślinności Zapowiednika �arpackiego w latach 70. zeszłego stulecia wykonano 
analizę warunków kli�atycznych Czarnogóry. Je�� efekte� była publikac��a sche�atyczne�� �apy �ezoregionów 
topokli�atycznych w średniogórzu typu alpe��skiego w granicach Leśnictwa Howerlańskiego (�retiak et al. 
1982). Ogólny charakter opracowań topokli�atycznych dla analizowanego re��onu powodu��e, �e wcią� istnie��e 
du�e zapotrzebowanie na badania, których cele� będzie uściślenie opisu charakterystyk �eteorologicznych 

Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu. 2008, t. XX. 225-233. 



Mucha B. 

�arpat Wschodnich.
 Wraz z po��awienie� się przyrządów elektronicznych do auto�atyczne�� re��estrac��i para�etrów topokli�atycznych 
zaistniały dogodne warunki do przeprowadzenia tego typu badań. 
Być �o�e ��ako pierwsze na Ukrainie, late� 2002-go roku zostały przeprowadzone po�iary w zlewni górnego 
�niestru - na Podolu, Przedkarpaciu i w Beskidach (�ucha 2003), a w latach 2005 i 2006 na Roztoczu (�ucha 
2006) i w zlewni górnego Prutu w �arpatach. 
Po�iary wykonano przy u�yciu przyrządów, które zostały zakupione przez Uniwersytet �echniczny z �rezna 
cele� wykonania wspólnego Nie�iecko-Ukraińskiego Pro��ektu “�nister” (pod egidą UNESCO). Po ich 
zakończeniu oprzyrządowanie zostało przekazane Uniwersytetowi Lwowskie�u, za co wyra�a�y stronie 
nie�ieckie�� swo��ą wdzięczność.
W lipcu i wrześniu 2004 roku pracownicy Instytutu Geografii i Gospodarki Wodne�� Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(�otarba 2006) przeprowadzili w Czarnogórze krótkoter�inowe badania z zastosowanie� re��estratorów fir�y 
HOBO. Po�iary wykonywano w trzech punktach na wysokości 1 � nad powierzchnią zie�i. �echniczne warunki 
wykonywania badań sprawiały, �e wyniki były bardzo uzale�nione od cech podło�a, co utrudniało wykorzystanie 
danych obserwacy��nych ze stac��i �eteorologicznych, gdzie standartowa wysokość po�iaru wynosi 2�.
Ninie��sze opracowanie ��est rezultate� badań topokli�atycznych prowadzonych w zlewni górnego Prutu, w 
granicach �arpackiego Przyrodniczego Parku Narodowego (�PPN). Swoi� zasięgie� ob��ęły na��wy�szy blok 
�arpat Wschodnich - Czarnogórze, niskogórze Worochta-Putylskie i średniogórze Gorgan.

Metodyka badań

Po�iary wykonano w okresie od lipca 2005 do października 2006 roku (16 �iesięcy) stosu��ąc re��estratory 
elektroniczne fir�y Ge�ini �ata Loggers w �odyfikac��i �inytag Ultra �GU – 1500, przeznaczone do po�iarów 
te�peratury powietrza (w przedziale od -30 do +50˚С z dokładnością ± 0,2ºС) i wilgotności względne�� 
(dokładność ±5%). 
�echniczne �o�liwości po�iaru para�etrów sprawiały, �e charakterystykę topokli�atu ��ednostek kra��obrazowych 
przeprowadzono w oparciu o wskaźnik te�peratury powietrza, ��ako na��bardzie�� integralny, oraz wilgotność 
powietrza. W analizie nie uwzględniono zaś para�etrów radiacy��nych, pluwialnych, ane�ologicznych i innych, 
które są standardowo wykonywane na stac��ach �eteorologicznych. 
Niezale�nie od powy�szego, atute� przy��ętego syste�u prac była �o�liwość dowolne�� lokalizac��i punktów 
po�iarowych. �o po�iarów wykorzystano bowie� �iniaturowy re��estrator (72 х 60 х 33 ��, waga – 50 
gra�), który pracu��e auto�atycznie po uprzedni� zaprogra�owaniu (Ge�ini Logger �anager). �aksy�alna 
ilość po�iarów to 8046 rekordów, co pozwoliło na 11 �iesięczny okres nieprzerwane�� re��estrac��i danych. Po 
odczytaniu infor�ac��i z re��estratorów badania były kontynuowane. 
Wszystkie re��estratory były zainstalowano na wysokości 2 - 2,5 � nad pozio�e� gruntu. Ich lokalizac��a 
zapewniała standaryzac��ę warunków po�iaru (�ie��sca zacienione pozwala��ące na swobodną wy�ianę 
powietrza).
Na potrzeby ninie��szego opracowania wykorzystano serię po�iarową z okresu 12 �iesięcy, począwszy od 1 
sierpnia 2005 roku. 

�bszar badań

Badania topokli�atyczne w granicach �PPN prowadzono w sześciu punktach zlokalizowanych w odrębnych 
��ednostkach kra��obrazowych wzdłu� doliny górnego Prutu od szczytu Po�y�ewska do �iasta Jare�cze - 
względna ró�nica wysokości 1245 � (ryc.1). 
W ra�ach tego profilu funkc��onu��ą 2 państwowe stac��e �eteorologiczne oraz ��edna Uniwersytetu Lwowskiego, 
co da��e �o�liwość powiązania i odpowiednie�� interpretac��i danych z re��estratorów auto�atycznych z długi� 
szeregie� danych ze stac��i �eteorologicznych. 
Punkty obserwacy��ne roz�ieszczono w następu��ących lokalizac��ach kra��obrazowych (ryc. 1): 
1) na wysokości bezwzględne�� 1775 �, nieco poni�e�� na��wy�szego punktu szczytu Po�y�ewska (1822 �), (��est 
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drugi� na SW od Howerli); powierzchnia peneplenizowana wysokogórza Czarnogóry, na stoku o nachyleniu 
18º i ekspozyc��i NE, z trawa�i subalpe��ski�i;
2) w klatce �eteorologiczne�� Stac��i państwowe�� śnie�no-lawinowe�� Po�y�ewska (H = 1433�) na spłaszczeniu 
bocznego grzbietu, w pasie kosodrzewiny subalpe��skie��, w �ie��scu dawne�� działalności lodowcowo-erozy��ne�� 
kra��obrazu Czarnogóry; 
3) w klatce �eteorologiczne�� terenowe�� Stac��i Geograficzne�� Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego i�ienia 
Iwana Franki, na wysokości 978 �, na płaszczyźnie drugiego tarasu w dolinie rzeki Prut, w �ie��scu dawne�� 
aku�ulac��i lodowcowe�� kra��obrazu Czarnogóry; 
4) w �ałe�� wsi Zawu��ela (H = 900 �) – pozio� drugiego tarasu w dolinie rzeki Prut, wśród niskich budynków 
gospodarskich z ogroda�i i wilgotny�i łąka�i, w dnie tarasowe�� doliny w sąsiedztwie erozy��nego, lesistego 
średniogórza kra��obrazu Czarnogóry;
5) we wsi Worochta (H= 775 �), na spłaszczeniu łagodnie pochylonego stoku o SW �ezoekspozyc��i kotliny 
Worochcieńskie�� (dolina rzeki Prut), wśród niskich budynków wie��skich z ogroda�i i łąka�i, kra��obraz niskogórza 
Worochta- Putylskiego;
6) w klatce �eteorologiczne�� Stac��i Selestoczne�� Państwowe�� w �iasteczku Jare�cze (H = 530 �), 
roz�ieszczone�� na płaszczyznie trzeciego tarasu doliny rzeki Prut z ogroda�i i niski�i budynka�i, kra��obraz 
lesistych Gorgan.

Ryc. 1. Wysokość bezwzględna wzdłu� profilu topokli�atycznego w �PPN 
Fig.1.  � hight above the sea level along the topocli�atic profile in NNPC

Rezultaty i analiza pomiarów

Z porównania warunków ter�icznych z lat 2005-2006 i okresu 55-lecia z dany�i z czasu szybkiego ocieplenia 
kli�atu (1891 - 1964) wynika, �e otrzy�ane wartości są podobne, co pozwoliło uznać ��e za reprezentatywne 
(tab. 1).
Ekstre�alna te�peratura powietrza wykazu��e �nie��szą zale�ność od wysokości nad pozio�e� �orza, 
nato�iast większą od warunków pogodowych oraz specyfiki ��ednostek kra��obrazowych. ��plituda wahań 
te�peratury powietrza osiąga 68ºC w Worochcie, 59ºC w Jare�czu, 53ºC na szczycie Po�y�ewska, co 
wskazu��e na znaczny wpływ inwers��i te�peratury w badany� regionie.
W granicach profilu po�iarów topokli�atycznych średnia roczna te�peratura powietrza z�nie��sza się od 
6,87oC w Jare�czy (wartość charakterystyczna dla takich wysokości w południowe�� części �arpat Wschodnich) 
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do 0,89ºС na szczycie Po�y�ewska, co ��est świadectwe�, �e na ty� pozio�ie panu��ą warunki strefy chłodne��, 
niwalne�� (ryc. 2).
Ró�nica średnie�� roczne�� te�peratury �iędzy skra��ny�i punkta�i profilu topokli�atycznego wynosi 6ºC, przy 
ró�nicy wysokości 1245 �. Obliczony średni roczny pionowy gradient te�peratury ��est istotny i wynosi 0,48ºC 
na100�. Gradient ten nie ��est stały i z�ienia się w zale�ności od pory roku, warunków pogodowych, oraz od 
charakteru i stanu (dieGestalt) ��ednostek kra��obrazowych, ich kontrastowości. Gradient te�peratury powietrza 
dla kra��obraze� niskogórza Worochta – Putylskiego i erozy��nego lesistego średniogórza Czarnogóry ��est w 3-
5-15 razy większy ni� ten, ��aki występu��e �iędzy punkta�i w granicach ka�dego z rozpatrywanych kra��obrazów. 
Średni roczny gradient te�peratury powietrza �iędzy Worochtą a Stac��ą Geograficzną wynosi 1,53ºC, a �iędzy 
Stac��ą Geograficzną i Stac��ą Lawinową -0,07ºC na 100�. 
Jeszcze większe kontrasty po��awia��ą się w specyficznych stanach pogodowych. I tak przy ciepłe�� pogodzie na 
tych sa�ych odległościach występowały następu��ące gradienty: 2,88 i 0,74 oC na100� wysokości względne�� 
(ryc. 3).
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�abela 1. Para�etry te�peratury powietrza zare��estrowane w latach 2005 - 2006 (kolu�ny 1) oraz średnie z 55-lecia (1891-
1964) ze stac��i �eteorologicznych (Pryroda...1973) - (kolu�ny 2)

�able 1. �ir te�peratures registrated in the season 2005 – 2006 (culu�ns 1) and �eans values fro� the period 1891 – 1964 
(after Pryroda... 1973) – (colu�s 2)1973) – (colu�s 2)

Stac��a
Średnia roczna �aksy�alna 

za rok
�ini�alna za 

rok
Średnia 

�iesięczna 
styczeń

Średnia �ie-
sięczna lipiec

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Jare�cze 6,99 6,7 31,8 37 -27,5 -32 -6,8 -4,3 18,3 17,0

Po�y�ewska 2,6 3,0 26,9 27 -23,6 -28 -6,7 -7,6 13,5 12,4

Powtarzalność (częstość) występu��ących wartości te�peratury powietrza ��est ró�nie uwarunkowana w badanych 
punktach i ��ednostkach kra��obrazowych. Na szczycie Po�y�ewska te�peratura powietrza poni�e�� -25ºС w ogóle 
nie była re��estrowana w zi�ie 2005 - 2006 r, nato�iast w kotlinie Worochty było 30 takich przypadków, a �róz 
poni�e�� -35ºС wystąpił 3 razy. Wartości te�peratury z przedziału -20 do -25 ºС na Szczycie Po�y�ewska były 
re��estrowane 18, zaś w kotlinie Worochty a� 69 razy (re��estrac��a cogodzinna). 
Jeszcze większe zró�nicowanie stwierdzono w powtarzalności te�peratury na��wy�sze��. Na szczycie Po�y�ewska 
te�peratura powy�e�� +25ºC wystąpiła tylko 4 razy, a w kotlinie Worochty 320 razy. W dodatku te�peraturę w 
granicach 30 -35ºC re��estrowano 60 razy, a wy�szą od 35ºC 13 razy.
Na��większa częstość występowania charakteryzu��e te�peratury z zakresu od -5 do +20ºC (ryc.4), bowie� 
stanowią one 89% wszystkich po�iarów. Wartości te�peratury waha��ą się od -7 do +25 w Jare�czu, od -14 do 
+20 na Stac��i Geograficzne�� i od -14 do +17ºС na szczycie Po�y�ewska. 
Uzyskane wyniki potwierdza��ą więc wcześnie��szy wniosek, i� wpływ lasów na te�peraturę powietrza ��est 
wyraźny, przy czy� zaznacza się �aksy�alnie w zakresie te�peratury od 10 do 20ºC .
Wa�ną rolą w kształtowaniu re�i�u ter�icznego w Czarnogórze odgrywa��ą wiatry górsko-dolinne, które 
powodu��ą szybkie wychłodzenie dolin wieczore� i opóźnianie ich ogrzewania w godzinach porannych. Czas 
spływu chłodne�� �asy powietrza z grzbietów do Stac��i Geograficzne�� (6-10 k�) w czasie pogody antycyklonalne�� 
wynosi 3-5 godzin, do kotliny Worochty (18 – 20 k�) – ��edną dobę, a do Jare�cze (34 k�) 2-3 doby. 
Bardzo wa�ny� czynnikie� kształtowania re�i�u ter�icznego wielkich kotlin ��est �o�liwość tworzenia się 
zastoisk chłodnego powietrza i wychłodzenie radiacy��ne. �aki efekt ��est �o�liwy w kotlinie wsi Worochta, le�ące�� 
w pasie kra��obrazu niskogórza Worochta - Putylskiego. Charakterystyczny ��est równie� wpływ pogody wy�owe�� 
związane�� z �asa�i powietrza polarnego �orskiego lub kontynentalnego. W sytuac��i bezwietrzne�� w kotlinach 
powietrze osiada na kilka dni i wychładza się, szczególnie w czasie pogodnych nocy. Efekte� takiego z��awiska 
są niskie te�peratury w kotlinie Worochty, których nie obserwowano w innych punktach �arpackiego Parku 
Narodowego. 
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Ryc. 2 �ini�alna (1), �aksy�alna (2) i   średnia (3) te�peratura powietrza w punktach po�iarowych w �PPN w latatach 
2005 – 2006 

Fig. 2 �ini�al (1), �ean (2) and �axi�al (3) air te�perature registrated in 2005 – 2006 at the points of �easure�ents in 
NNPC

Ryc. 3. Gradienty te�peratury powietrza �iędzy badany�i punkta�i – średnie roczne i w dniach z ciepłą pogodą 
Fig. 3. �ir te�perature gradients between specified points – average annual and �easured on war� weather days values

Ryc. 4 .Częstość występowania te�peratur powietrza z określonych przedziałów w  punktach kontrolnych w �PPN 
Fig. 4.  Frequency of occurance of te�peratures of specified range in the specified points in NNPC
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Wraz z wychłodzenie� radiacy��ny� w kotlinach następu��e z��awisko inwers��i te�peratury. �iedy we wsi Worochta 
stwierdzano te�peraturę poni�e�� -30ºC, na szczcie Po�y�ewska, poło�ony� o 1000 � wy�e��, re��estrowano 
tylko -24º C (rys. 5). Co istotne, inwers��e powtarza��ą się ka�de�� nocy w okresie bezch�urny�.
Uwagę zwraca równie� zró�nicowanie a�plitud dobowych te�peratury powietrza ��akie ��est obserwowane w 
czasie �roźne�� pogody w poszczególnych ��ednostkach kra��obrazowych. W kotlinie Worochty zakres wahań 
te�peratury wynosi około 25ºC, w Jare�czu i na stac��i Geograficzne�� 12 – 15ºC, a w dwóch punktach pasa 
połoniny Po�y�ewskie�� tylko 5 - 10ºC (rys. 5).

Ryc. 5. Przebieg te�peratury powietrza w dniach z pogodą wy�ową i bardzo chłodną 
Fig. 5. Changes of the air te�perature in days of anticyclonic and very cold weather 

W czasie letnie�� i ciepłe�� pogody z �ały� zach�urzenie� obserwowana ��est wcześnie�� stwierdzona zale�ność 
charakterystyk ter�icznych od warunków geograficznych �ie��sca po�iarów. ��plituda wahań wskaźników 
te�peratury w ciągu doby ��est nieco �nie��sza i osiąga około 10 - 15ºC w punktcie Worochta i Jare�cza, a 
następnie z�nie��sza się na stac��ach poło�onych na wy�szych wysokościach. �ini�alne wahania te�peratury 
w ciągu doby obserwowane są na szczycie Po�y�ewska (rys.6). Wychłodzenie w godzinach nocnych na��lepie�� 
uwidacznia się w punktach odkrytych, bezleśnych.
Infor�ac��ę o warunkach aku�ulac��i ciepła w ��ednostkach geograficznych �PPN da��ą obliczone cogodzinne 
su�y te�peratury powietrza w wybranych przedziałach z analizowanego okresu po�iarowego. Stosunek 
su� dodatnich i u��e�nych wartości te�peratury w badanych punktach obserwacy��nych wynosi: na szczycie 
Po�y�ewska 1,3, w Stac��i Geograficzne�� 2,2, a w Jare�czu 5,8, co ��est świadectwe� występowania w �PPN 
ciepłych i krótkotrwałych zi� w niskich dolinach i znacznie dłu�szych na szczytach.
Su�y te�peratur powy�e�� 15ºC infor�u��ą z kolei, i� na szczycie Po�y�ewska długość ter�icznego lata ��est 
pięciokrotnie któtsza w porównaniu z Worochtą czy Jare�cze�. Obliczony czas trwania ter�icznego lata 
wynosi w Jare�czu 106, na Stac��i Geograficzne�� 46, a na szczycie Po�y�ewska  tylko 21 dni.
Z porównania średnich �iesięcznych wartości te�peratury powietrza w punktach obserwac��i wynika, i� w 
okresie chłodny� występu��ące �iędzy ni�i ró�nice nie są tak wielka, na co �a wpływ zakłócona stabilność 
pionowe�� stratyfikac��i te�peratury powietrza i rozwia��ące się z��awiska inwers��i. I tak, średnia te�peratura w 
styczniu 2005 roku wyniosła w Jare�czu -6,8ºС, a więc tylko o 3ºC więce�� ni� na połoninie Po�y�ewska (-
9,7ºC). Ciekawe, �e średnia te�peratura powietrza w styczniu 2006 roku w Stac��i Geograficzne�� (-10,3ºC) 
okazała się na��ni�sza, nawet w porównaniu z kotliną Worochty (-8,2ºC), gdzie re��estrowano skra��nie na��ni�sze 
wartości te�peratury (-30,7ºC).
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Średnie �iesięczne wartości te�peratury w porze letnie�� wykazywały z kolei większe zró�nicowanie: od 18,3ºC 
w Jare�czu do 11,8oC na wierzchowinie Po�y�ewskie��. Poza ty�, wraz ze wzroste� wysokości bezwzględne�� 
ró�nice te�peratury �iędzy punkta�i po�iarów rosną, a zate� wskazu��ą na zale�ność ter�iki od specyfiki 
��ednostek kra��obrazowych, w ty� oddalenia od wysokich grzbietów gór. Okazało się te�, �e Stac��a Geograficzna 
��est na��wy�e�� poło�ony� punkte�, gdzie �o�liwe było wystąpienie warunków pogodowych w lipcu ze średnią 
�iesięczna te�peraturą powietrza powy�e�� 15ºC. 
Przebieg średnie�� �iesięczne�� te�peratury w ciągu roku oraz trwałości okresów z charakterystyczną 
te�peraturą powietrza przedstawia rycina 7. Widoczna asy�etria rozkładu pokazu��e początek i koniec okresów 
z wyznaczoną wartością te�peratury.

Ryc. 6. �yna�ika te�peratury w dni letnie w punktach po�iarowych na terenie �PPN 
Fig 6. �he dyna�ic of air te�perature during su��er days at the selected points of NNPC

Ryc. 7. Pole średnie�� �iesięczne�� te�peratury powietrza, przedziały pięciostopniowe dla wybranych punktów �PPN 
Fig. 7. �istribution of an average �onthly air te�perature in 5 degree intervals
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Wnioski

�uto�atyczna, cogodzinna re��estrac��a te�peratury i wilgotności powietrza prowadzona w sześciu 
charakterystycznych punktach �arpackiego Przyrodniczego Parku Narodowego w okresie 16 �iesięcy 2005 
- 2006 r., na wysokościach od 530 do 1175 �, dostarczyła nowych danych u�o�liwia��ących wy��aśnienie 
zró�nicowania charakterystyk topokli�atycznych w �arpatach Wschodnich, szczegółowo w zlewni górnego 
Prutu. 
Ustalone średnie wartości te�peratury powietrza okazały się podobne do średnich z wielolecia ze stac��i 
�eteorologicznych (55 lat), co pozwala uznać, �e są one reprezentatywne. W związku z powy�szy� �o�liwe 
��est ich wykorzystanie do celów wykonywane�� analizy, dla czasu i terenu badań, w ty� ich ekstrapolac��i.
Ustalono, �e średnia roczna te�peratura w na��ni�e�� poło�ony� punkcie obserwacy��ny� (w Jare�cze) wynosiła 
6,87ºС a w punkcie na��wy�szy� (szczyt Po�y�ewska) tylko 0,89ºС.
Na��większe zró�nicowanie wartości te�peratury ekstre�alne�� (�aksy�alne�� i �ini�alne��) oraz zakres wahań 
te�peratury w roku (od -37 do +30,7º C), zarówno dla okresów �iesięcznych, ��ak i poszczególnych dób (25ºC), 
zare��estrowano w kotlinie, we wsi Worochta. Na���nie��sze zaś na szczycie Po�y�ewska.
Średni roczny pionowy gradient te�peratury powietrza wynosi 0,48ºC na100�, waha��ąc się w zakresie od 
0,1ºС do 1,53ºС. Gradienty ulega��ą z�iano� w zale�ności od warunków pogodowych, a w szczególności w 
�ie��scach przekroczenia granic ��ednostek kra��obrazowych 
We wszystkich punktach obserwacy��nych na��większa częstość występu��ących te�peratur powietrza przypada 
na przedział od -5 do 25oC. Średnie �iesięczne wartości te�peratury powietrza wykazu��ą zale�ność od 
wysokości względne��, orograficzne�� pozyc��i punktu oraz od wlaściwości (to�sa�ości) ��ednostek kra��obrazowych 
i ich �ie��sca w strukturze kra��obrazowe��.
Równie� analiza wskaźników względne�� wilgotności powietrza potwierdza zale�ność tego para�etru od 
warunków kra��obrazowych. Na��większa wilgotność re��estrowana ��est na szczycie Po�y�ewska i w Stac��i 
Geograficzne��. 
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