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Celem pracy jest określenie deformacji pola temperatury powietrza w Polsce przez Ocean 

Atlantycki i Morze Bałtyckie. Dokonano tego aproksyumując pole temperatury w Polsce wielo- 

mianem regresji 4 stopnia względem współrzędnych geograficznych. Odchylenie gradientu hory- 

zontalnego temperatury powietrza od południka miejscowego wskazuje deformację pola 

temperatury powietrza w Polsce przez Ocean Atlantycki i Morze Bałtyckie. W opracowaniu 

przedstawiono mapy gradientów horyzontalnych temperatury powietrza w Polsce. 

Celem pracy jest określenie deformacji pola temperatury powietrza w Polsce 

przez Ocean Atlantycki i Morze Bałtyckie. 
Wymagało to oddzielenia wpływu głównych czynników geograficznych na 

klimat w każdym miejscu obszaru Polski. Wyodrębniono zmienność klimatu: 

południkową (strefową) — zdeterminowaną przez szerokość geograficzną, równo- 

leżnikową — wywołaną cyrkulacją mas powietrza polarnego morskiego i konty- 

nentalnego oraz hipsometryczną — wynikającą z różnicy wysokości nad poziomem 

morza. 
Zasadniczym modelem empirycznym, symulującym przestrzenną zmienność 

klimatu Polski jest wielomian regresji 4 stopnia (Boryczka, Stopa-Boryczka 1988): 

Т = f(®, A, H) (1) 

względem współrzędnych geograficznych ©, A — wyrażonych w setkach kilomet- 

rów (b = 1,111q, A = 1,111 A cosp) i wysokości nad poziom morza Н - 

w hektometrach (hm). Umożliwia on wyznaczenie składowych gradientu pola 

temperatury: 

= — południkowej, w *C/100 km 

a — równoleżnikowej, w *C/100 km 

oT. о 
OH 7 hipsometryczny, w 'C/100 m 

które są pochodnymi cząstkowymi funkcji aproksymującej (1).
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nie zależy od różnicy wysokości terenu. Jest on wypadkową zmienności strefowej 
T; (wynikającej z różnicy kąta padania promieni słonecznych) i zmienności 
TA + TB spowodowanej oddziaływaniem Oceanu Atlantyckiego (TA) i Morza 
Bałtyckiego (TB). 

Gradient horyzontalny temperatury T* powinien być skierowany na południe 
Polski — zgodnie z zasadą strefowości klimatu Ziemi. Jego odchylenie od 
miejscowego południka o kąt a wskazuje: 

a > 0 (zachód) — wpływ polarno-morskich mas powietrza (oceanizm) 
a < — (wschód) — wzrost cech kontynentalnych klimatu (kontynentalizm). 

O wpływie Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego na klimat Polski 
informują już zmiany roczne średniego (na obszarze kraju) gradientu horyzontal- 
nego temperatury T'= [a;, a2], określonego równaniem hiperpłaszczyzny regresji 
(Stopa-Boryczka i inni, 1989) 

Т = ао + а1Ф + а2Л + азН (2) 

Składowa równoleżnikowa uv = a2 zmienia znak w ciągu roku z ujemnego 

zimą (a2 < 0) na dodatni (a2 > 0) latem. Gradient horyzontalny jest odchylony 
na zachód (zima) lub na wschód (lato). Na przykład, wektory w skrajnych 
miesiącach roku określają równania: 

T = 15,21 — 0,203@ — 0,390A — 0,366H (styczeń) 
Т = 31,83 - 0,257Ф + 0,1504 — 0,606H (lipiec) (3) 
o współczynnikach korelacji wielokrotnej R = 0,911 i R = 0,959. Wektory 

Го = [-0,20, -0,26] 1 Го = [-0,26, 0,15] są odchylone od kierunku NS o 62,5” i -30,3°. 

Istotne znaczenie ma określenie deformacji pola temperatury powietrza przez 

ukszałtowanie powierzchni Ziemi (AT = GH) Wyeliminowanie wpływu wyso- 

kości nad poziomem morza na temperaturę powietrza umożliwiło wydzielenie 
stref oddziaływania Atlantyku i Bałtyku na klimat Polski. Dokonano tego, 
aproksymując pole temperatury (dane z 322 stacji meteorologicznych, 1951-1960) 
wielomianami regresji 4 stopnia względem ©, A, H, np. 
styczeń 
T = 0,00000479 ©  —0,0003852 A  —0,007090 H + 0,01029 @? 

— 0,002993 A  -0,001007 GH - 0,001850 Л? — 0,001289 AH 
— 9,001295 H — 0,001044 $? + 0,004097 Ф2^ +_:(0,008614 &2H 
-- 0,004734 ФЛ? — 0,02424 ФАН - 0,03387 ФН? — 0,003377A? 
— 0,01180 AŻH — 0,01180AH* = — 0,006359 H2 + 0,00000975 a4 
+ 0,00001642 &°A - 0,0002124 43H — 0,0005105 2A? + 0,001263 @2AH
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+ 0,0005244 Ф?Н? + 0,001816 ФЛЗ - 0,003496 WAŻH + 0,0002805 PAH? 
+ 0,0002922 ФН? - 0,001918 A* + 0,005026 AH + 0,001194 AŻH? 
— 0,0004425 AH — 0,0001497 H* + 6,619 (4) 

lipiec 

T= 0,00000444 b  —0,00002984 A + 0,0004299 H  —0,0006111 Ф? 
+ 0,00009868 ФА - 0,00005010 ФН - 0,0001988 Л?  — 0,00001391 AH 
+ 0,00006532 Н° - 0,0004296 ФЗ + 0,004073 ŻA — 0,003789 DH 
_ 0,006897 ФА? - 0,0001131 ФАН + 0,001679 ФН? — 0,004953 A? 
— 0,00007981 AŻH + 0,000477 AH? + 0,0004143 H? + 0,00001896 Ф“ 
— 0,0002992 ФЗА + 0,0001468 ФЗН + 0,001733 Ф?Л? - 0,001080 Ф?АН 
— 0,00003127 7H? — 0,004850 ФЛЗ + 0,004496 ФА?Н + 0,0001885 ФЛЕ? 
— 0,00009288 DH* + 0,005560 A* - 0,006231 АЗН  — 0,00001362 A2H 
— 0,0002986 AH* + 0,0001760 H* + 25,54 (5) 

cechuje się współczynnikami korelacji wielokrotnej R = 0,940 i R = 0,981 (test 
Fishera-Snedecora: F = 63,7 i F = 218,9). 

Na podstawie tych wzorów wyznaczono gradienty horyzontalne temperatury 

dD’ dA 
powietrza [= SŁ. ań w poszczególnych miejscach obszaru Polski o współrzęd- 

nych (©; A; H;). Przeds- 

tawiono je w postaci 

wektorów na mapach 

(rys. 1-4), ograniczając 
się do środkowych mie- 
sięcy pór roku (styczeń, 
kwiecień, lipiec, paź- 

dziernik). Zwrot gradien- 
tu (strzałka) wskazuje 
kierunek wzrostu tempe- 
ratury powietrza, a jego 
długość — przyrost w 
°C/100 km. 

Zmiany roczne gra- 
dientu horyzontalnego T” 
zależą od różnicy tempe- 
ratury między lądem Eu- 
ropy a wodami Oceanu 
Atlantyckiego i Morza 
Bałtyckiego. Świadczą 
o tym odchylenia tych 
wektorów od miejsco- 
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Rys. 1. Gradienty horyzontalne temperatury powietrza w Polsce 
(styczeń): — wektor [; + wektor [”- T6 
Fig. 1. The horizontal gradient of air temperature (January)
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Rys. 2. Gradienty horyzontalne temperatury powietrza w Polsce 

(kwiecień): — wektor [; — wektor T'- T6 
Fig. 2. The horizontal gradient of air temperature (April) 
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Rys. 3. Gradienty horyzontalne temperatury powietrza w Polsce 
(lipiec): — меКюг Гу -» меКог Г’- Го 
Fig. 3. The horizontal gradient of air temperature (July) 

wych południków i ich 
długości. Ogólnie, gra- 
dienty horyzontalne 
zmieniają kierunek z po- 
ludniowo zachodniego 

w półroczu chłodnym na 
południowo-wschodni w 

miesiącach półrocza cie- 
płego. Zimowy wzrost 
temperatury powietrza w 
kierunku południowo-za- 

chodnim (rys. 1) wywo- 
łany jest ocieplającym 

wpływem mas powietrza 
polarnego morskiego i 
ochładzającym — polar- 

nego kontynentalnego. 

Letni wzrost tempera- 
tury powietrza w kierunku 
południowo-wschodnim 
(rys. 3) wynika z ochła- 
dzającego wpływu wód 
Oceanu Atlantyckiego, 

które wówczas są chło- 

dniejsze od lądu Europy. 
Gradienty horyzontalne 

temperatury powietrza w 

styczniu są dłuższe w po- 

ludniowo-wschodniej Pol- 
sce niż w północno-za- 
chodniej. Natomiast w li- 
pcu są one dłuższe w pół- 

nocno-zachodniej Polsce 
niż w południowo-wschod- 

niej. 

Najbardziej strefowy 
układ gradientów horyzon- 
tialnych temperatury (zbli- 
żony do kierunków po- 
ludników miejscowych) 
występuje w porach przej- 
Ściowych: kwiecień, paź- 
dziernik (rys. 2, 4). Wte- 
dy to temperatura lądu
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  Europy i wód Oceanu jest 
wyrównana. W tym czasie 
także przestrzenne zróżni- 
cowanie długości wekto- 
rów jest najmniejsze. Dłu- 
gość wektorów horyzon- 

talnych w miesiącach tych 
jest zbliżona do średniego 
gradientu południkowego 

a = 0,5°C/100 km. 

Zasięg oddziaływania 
Oceanu Atlantyckiego i 

Morza Bałtyckiego na kli- 
mat Polski określają izo- 
rytmy kąta odchylenia 

wektora T” od południka 
a = const. Wpływ mas 

powietrza polarnego-mor- 
skiego na pole temperatu- 

ry powietrza w Polsce jest 
największy w zimie, 
a najmniejszy w lecie. Strefy największego oddziaływania w poszczególnych 
porach roku wskazują izorytmy: styczeń a = 90”, kwiecień a = 45°, lipiec a = 45', 
październik a = 90. 

Można także wyodrębnić strefę największego oddziaływania Morza Bałtyc- 
kiego na pole temperatury powietrza w Polsce. Ograniczona jest ona izorytmami 
a = 90° i a = 135° w styczniu. W lipcu wyróżnia się dodatkowo wschodni skraj 
Polski objęty izorytmą a = -45” (odchylenie na wschód) o cechach najbardziej 

kontynentalnych. 
Problem deformacji pola temperatury powietrza w Polsce przez Ocean 

Atlantycki i Morze Bałtyckie został szerzej przedstawiony w pracy M. Stopa-Bo- 

ryczka i inni pt. „Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geogra- 

ficznych w Polsce”, cz. VI (w druku). , , 
Wyniki badań można wykorzystać w prognozach przestrzennych zmian klimatu 

Polski. 

        

Rys. 4. Gradienty horyzontalne temperatury powietrza w Polsce 
(pażdziernik): wektor T; — wektor Г”- Го 

Fig. 4. The horizontal gradient of air temperature (October) 
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THE INFLUENCE OF THE ATLANTIC OCEAN AND BALTIC SEA ON THE 
CLIMATE IN POLAND 

This paper describes air temperature field deformation by the Atlantic Ocean and Baltic Sea in 
Poland. The changes of climate were distinquished: kongitudinal (zonal) — owing to the deographical 
latitude, latitudinal — caused by the circulation of maritime polar air masses and hypsometric — results 
from the difference of elevation above sea level. 

It was made by using air temperature field aproximation by the regression multinominal of 4th 
degree T = f(©, A,H) related to geographical latitude and longitude — expressed by the hundreds of 
kilometres and elevation above sea level H — in hektometeres. 

The horizontał gradient of air temperature: 

or от 

г. la” aA 
(°C/100 km) — doesn't depend on the difference of the height. Its devation from local meridian points out 
air temperature field deformation by the Atlantic Ocean and Baltic Sea in Poland. 

The average temperature gradient is deviated from the meridian: in winter — by an angle a = 62,5° 
(to the West), in summer — by an angle a = -30,3° (to the East). 

Quite new idea is using air temperature horizontal gradient maps (r) shown as vectors with the 

lenght in *C/100 km (fig. 1-4).


