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Uni we r sy tet Lwo wski ma ki l ka sta cji te re no wych (geo gra fi cz nych „sta cjo -
na rów”), któ re pro wadz¹ ba da nia krajo bra zo we: sporz¹dzaj¹ mapy geo kom p -
le ksów w ró ¿ nej ska li oraz za j muj¹ siê ana liz¹ cech geomo rfolo gi cz nych,
topo klima ty cz nych, akty nome try cz nych, hy dro logi cz nych, gle bo wych i bio -
ceno ty cz nych. S¹ to na stê puj¹ce sta cje: Sza cka, Roz to cka (na Roz to czu
Po³ud nio wym), Dnie strza ñ ska (na Pod ka r pa ciu) i Czarno gó r ska (w Karpatach
Wschodnich).

Sta cja na Roz to czu Po³ud nio wym fun kcjo nu je od 1969 r. jako sta cja mete -
oro logi cz na, a od 1971 r. zo sta³a prze kszta³cona w sta cjê krajo brazo wo-geo fi -
zyczn¹ (Mu cha 1980, 2004). 

W pro wa dzo nych pra cach wy ko rzy sta ne s¹ do œwia d cze nia sta cji: In sty tu tu
Ge o gra fii Sy be rii (A.A. Kra u klis), Uni wer sy te tów Mo sk wy (W.K. ̄ ucz ko wa, 
K.N. Dja ko now), Ki jo wa (W.T. Gry ne we c kyj), a w szcze gó l no œci Uni wer sy -
te tu w Tbi li si (N.L. Beru cza sz wi li). Zna ne s¹ ta k ¿e osi¹gniê cia ge o gra fów pol -
skich, a zw³asz cza wy ni ki ba dañ w Pi ñ czo wie (Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne
2000) i w Szy m bar ku (Starkel, Gil 1994). 
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Od pocz¹tku fun kcjo no wa nia sta cji na Roz to czu pro wa dzo ne by³y dwa pro -
gra my ba dañ te re no wych: ob se r wa cje mete oro logi cz ne i akty nome try cz ne
w o gró d ku meteo rolo gi cz nym oraz te re no we ka r to wa nie jed no stek krajo bra -
zo wych w ska li 1:10 000. Obe c nie sta cja dys po nu je 35-le t ni¹ se ri¹ po mia rów
meteo rolo gi cz nych i 33-le t ni¹ seri¹ po mia rów akty nome try cz nych. Na te re nie
sta cji i w jej oko li cach za³o¿o no 176 pun któw ba da w czych i wy ko na no ka r to -
wa nie krajo bra zo we na te ry to rium o wie l ko œci 35 km2. Na pod sta wie tej do ku -
men ta cji prze pro wa dzo no de li mi ta cjê i ty po lo giê jed no stek krajo bra zo wych.
Okre œlo no stru ktu rê jed no stek krajo bra zo wych, ob li czo no do mi nan ty i sub do -
mi nan ty w od nie sie niu do jed no stek o ró ¿ nej po wie rz ch ni i czê sto œci ich wy -
stê po wa nia. Mapa krajo bra zu sta no wi pod sta wê do wy bo ru trans ektu, na któ -
rym pro wa dzo no ba da nia geo fi zy cz ne. Pod sta wo wym ich ce lem by³o uzy ska -
nie ci¹g³ych se rii da nych ilo œcio wych od zwie rcie d laj¹cych dy na mi kê jed no -
stek krajo bra zo wych i od daj¹cych prze bieg od by waj¹cych siê w nich pro ce -
sów, jak rów nie¿ wy zna cze nie wspó³czyn ni ków re gre sji po miê dzy ce cha mi
ba da nych jed no stek krajo bra zo wych. Wspó³czyn ni ki te okre œlo no nie za le ¿ nie
w ró¿nych porach roku i przy ró¿nych sytuacjach pogodowych.

Wy ko na no po mia ry: mikro klima ty cz ne, akty nome try cz ne i lu kso me try cz -
ne, wil go t no œci gle by (do g³êbo ko œci 150 cm), pa ro wa nia fi zy cz ne go i trans -
pira cyj ne go, gru bo œci wa r stwy œnie gu i za pa sów wody w œnie gu, fi to pro du kcji 
(traw na ³¹ce i w le sie), se zo no wej zmia ny fi zy cz nych wska Ÿ ni ków gle by, za -
wa r to œci hu mu su, azo tu, fo s fo ru i po ta su oraz in nych fi zy cz nych, hy dro fizy cz -
nych i fizy ko- chemi cz nych pa ra me trów gle by, (pH – wod ne go i so l ne go, zdo l -
no œci cz¹ste czek gle by po szcze gó l nych warstw do pê cz nie nia przy wzro œcie
wil go t no œci). Ob li czo no ta k ¿e pa ra me try bi lan sów pro mie nio wa nia s³one cz -
ne go i sk³ado we bi lan sów: wod ne go i cie p l ne go. Wy ko rzy sta no re je stra to ry
ele ktro ni cz ne, aby roz po znaæ dy na mi kê gra dien tów tem pe ra tu ry w przy grun -
to wej wa r stwie (do h = 9 m). Sporz¹dzo no mapy: in so la cyj ne geo kom p le ksów
w od nie sie niu do czte rech pór roku i ca³ego roku, zró¿ ni co wa nia cza su to p nie -
nia po kry wy œnie ¿ nej, wa lo rów re krea cy j nych i inne. Ob li czo no te¿ daty
pocz¹tków se zo nów (pór roku) i czas ich trwa nia na pod sta wie ten den cji pa ra -
me trów geo fi zy cz nych, ob li czo no ja koœæ i trwa³oœæ sta nów geo fi zy cz nych
jed no stek krajo bra zo wych na Roz to czu Po³udniowym. Niektóre rezultaty tych 
badañ demonstruiemy w niniejszym artykule. 

Ba da nia topo kli maty cz ne roz po czê to w la tach 70. XX w. Pro wa dzo no je
psy chro me tra mi aspi racy j ny mi. Po mia ry pro wa dzo no co 6 go dzin syn chro ni -
cz nie w 11 pun ktach trans ektu. W osta t nich la tach po wtó rzo no po mia ry topo -
kli maty cz ne w nie któ rych pun ktach wy ko rzy stuj¹c re je stra to ry auto ma ty cz ne
(mo del Ti ny tag Ultra TGU–1500). Re je stra to ry by³y za pro gra mowa ne na od -
czyt wska Ÿ ni ków z in ter wa³em 30 mi nut, co po zwo li³o wy ja œ niæ szcze gó³y
zmian tem pe ra tu ry po wie trza w ró ¿ nych jed no stkach krajo bra zo wych. Oka za³o
siê, ¿e w wa run kach Roz to cza Po³ud nio we go ró ¿ ni ce prze bie gu tem pe ra tu ry
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i wil go t no œci po wie trza w pun ktach trans ektu do wa r to œci tem pe ra tu ry po wie -
trza w ogró d ku meteo rolo gi cz nym zmie nia siê w gra ni cach 0,9–1,3 (tab. 1).
Wspó³czyn ni ki te ob li czo no na pod sta wie oko³o 8000 po mia rów w ka ¿ dym
pun kcie, wy ko na nych zim¹, wiosn¹ latem i jesieni¹ 2003 roku.

Tab. 1. Wa r to œci sto sun ku tem pe ra tu ry po wie trza w pun ktach, po³o¿o nych w jed no st -
kach krajo bra zo wych na trans ekcie i w ogró d ku meteo rolo gi cz nym

Tab. 1. Trans itio nal co ef fi cients of air tem pe ra tu re in po ints of the RLGS’s trans ect
and in the me te o gro und

Po zy cja Nu me ry pun któw po mia ro wych, eks po zy cja i stro moœæ sto ków

Nu mer pun ktu 10 2 3 4 5 6 8

Eks po zy cja S NE N N dno w¹wozu S S

Stro moœæ 1–2° 8° 12° 7° 18° 10°

Wspó³czyn ni ki 1 0,97 0,89 0,97 0,9 0,95 1,03

Ró ¿ ni ce wa r to œci tem pe ra tu ry po wie trza w geo kom p le ksach by³y mi ni ma l -
ne zim¹ przy po go dzie mro Ÿ nej. Ma ksy ma l ne zró¿ ni co wa nie tem pe ra tu ry po -
wie trza miê dzy pun kta mi po³o¿o ny mi na sto kach o eks po zy cji po³ud nio wej
i pó³no c nej po ja wia³o siê w se zo nach prze j œcio wych – wio sen nym i je sien -
nym, przy tem pe ra tu rze 15–17°C (tab. 2).

Tab. 2. Eks trem alne i œre dnie war toœci tem per atu ry po wiet rza w punk tach 3 i 8
tran sektu RLGS w se zon ach 2003 r.

Tab. 2. Ex tre mal and mean tem pe ra tu re of air in the po ints 3 and 8 of the RLGS’s
trans ect in se a sons of 2003 

Zbo cza o eks po zy cji po³ud nio -
wej (8) i pó³no c nej (3) w¹wozu

le œ ne go o g³êbo ko œci 70 m
i sze ro ko œci 320 m

Pory roku

Zima Wio s na Lato

Nu me ry pun któw po mia rów

3 8 3 8 3 8

Wa r to œci tem -
pe ra tu ry po -
wie trza

Ma ksy ma l na 18,6 17,1 21,4 26,1 26,5 28,70

Mi ni ma l na –19,4 –19,4 –12,7 –10,7  4,9  4,90

Œred nia  –6,97  –6,54   3,40 10,0 16,24 16,28

Wa ¿ ny aspekt tych ba dañ sta no wi³o wy ja œ nie nie wspó³za le ¿ no œci, dy na mi -
ki wa r to œci ele men tów meteo rolo gi cz nych w ró ¿ nych geo kom p le ksach. I tak
na przyk³ad do l na i œro d ko wa czêœæ pó³no c ne go zbo cza w¹wozu o g³êbo ko œci
70 m oka za³a siê cie p le j sza od in nych czê œci zbo czy ods³one cz nych. Po twier -
dza to wcze œ nie j sze to p nie nie œnie gu (rys. 1, 2) zwi¹zane z pro mie nio wa niem
d³ugo fa lo wym po chodz¹cym ze zbo cza o eks po zy cji dos³onecznej.

Na trans ekcie do ko na no po mia rów tem pe ra tu ry gle by ter mo me tra mi ele k -
try cz ny mi w ró ¿ nych po zio mach ge ne ty cz nych, a w ogró d ku geo fi zy cz nym
doda t ko wo z in ter wa³em 10 cm, co da³o mo ¿ li woœæ mo ni to rin gu pro ce sów
cie p l nych (rys. 3).
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Wa¿n¹ dzie dzin¹ pra cy sta cji na Roz to czu s¹ ba da nia akty nome try cz ne
i ob li cza nie sk³ad ni ków bi lan su pro mie nio wa nia s³one cz ne go. Ob se r wa cje
akty nome try cz ne w ogró d ku geo fi zy cz nym trwaj¹ od 34 lat i s¹ pro wa dzo ne
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Ryc. 1. Œred nia tem pe ra tu ra po wie trza w pun ktach po mia ro wych na trans ekcie RLGS
w 2003 r.

Fig.1.  Mean air tem pe ra tu re in po ints along the RLGS’s trans ect in 2003

Ryc. 2. Dy na mi ka to p nie nia œnie gu na trans ekcie RLGS (wio s na 1978 r.)

Fig. 2. The dy na mics of snow me l ting in the RLGS’s trans ect (spring, 1978)



szeœæ razy na dobê. Na trans ekcie ba da w czym do ko na no te¿ po mia rów
przyrz¹dami prze no œ ny mi kon stru kcji J. Ja ni sze wskie go (Ja ni sze wskij 1957)
w ci¹gu ki l ku se zo nów le t nich je sz cze w la tach 70. XX w. Re zu l ta tem tych ba -
dañ by³ wnio sek, ¿e na Roz to czu Po³ud nio wym in ten sy w noœæ pro mie nio wa -
nia ca³ko wi te go na sto kach i zbo czach bez le œ nych eks po no wa nych dos³one cz -
nie i ods³one cz nie waha siê w ta kich pro po rcjach jak ten sam wska Ÿ nik na po -
wie rz ch ni po zio mej miê dzy Bu da pe sztem a Gda ñ skiem. Stwier dzo no wielk¹
ró ¿ ni cê w su mach pro mie nio wa nia ca³ko wi te go na sto kach dos³one cz nych
i ods³one cz nych, szcze gó l nie przy rów no leg³ej do sto ków in sta la cji py ra no -
me trów, a ma³¹ ró ¿ ni cê miê dzy sto ka mi za chod ni mi a wschod ni mi. Pod szat¹
leœn¹ (Fa gus si l va ti ca w wie ku 70–100 lat) w okre sie pe³nego uli st nie nia
drzew in ten sy w noœæ pro mie nio wa nia s³one cz ne go spa da 20–27-kro t nie.

Na pod sta wie po mia rów akty nome try cz nych do ko na nych w ogró d ku geo fi -
zy cz nym (szeœæ te r mi nów w ci¹gu doby) w ci¹gu osta t nich 20 lat opi sa no do -
bow¹ i roczn¹ dy na mi kê in ten sy w noœci pro mie nio wa nia s³one cz ne go oraz
sum ciep³a do chodz¹cego od S³oñca na po wie rz ch niê po ziom¹ na Roz to czu
(z po dzia³em na pro mie nio wa nie bez po œred nie, roz pro szo ne) oraz ich sumê
(pro mie nio wa nie ca³ko wi te), pro mie nio wa nie od bi te od po wie rz ch ni Zie mi
oraz bi lans pro mie nio wa nia kró t ko- i d³ugofalowego (rys. 4–7).

Dane te po zwo li³y przejœæ do na stê p ne go eta pu – opra co wa nia mo de lu ich
zró¿ ni co wa nia prze strzen ne go i wy ko na nia map inso la cy j nych. Za ka r to gra -
ficzn¹ pod sta wê pos³u¿y³a mapa krajo bra zo wa. Do ob li cze nia in so la cji z le -
gen dy tej mapy wy bra no pa ra me try orien ta cji i stro mo œci sto ków, co po zwo -
li³o ob li czyæ pa ra me try in so la cji w od nie sie niu do ka ¿ de go wy dzie le nia mapy. 
Szcze góln¹ uwa gê zwró co no na pro mie nio wa nie bez po œred nie i jego ko re k -
cje, wy ni kaj¹ce z tego, ¿e z pro mie nio wa niem tym do cho dzi do Zie mi stru -
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Ryc. 3. Dy na mi ka och³od ze nia gle by w ogró d ku geo fi zy cz nym je sie ni¹ 1983 r.

Fig. 3. Dy na mics of soil co o ling in geo p hy si cal gar den in au tumn of 1983
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Ryc. 4. Ro cz ny prze bieg œred nich mie siê cz nych sum pro mie nio wa nia s³one cz ne go na
Roz to czu Po³ud nio wym

Fig. 4. Chan ges of ave ra ge mon t hly sum of so lar ra dia tion co m po nents in the So u t hern
Roztocze 

Ryc. 5. In ten sy w noœæ pro mie nio wa nia s³one cz ne go na sto kach pó³nocno - ws chod nich
i po³udnio wo- za chod nich o stro moœci 15 sto p ni przy po zio mej i rów no leg³ej po zy cji
py ra no me trów w  wa r to œci uzy ska nych z po mia rów na po wie rz ch ni po zio mej w li pcu

Fig. 5. Ra diant in ten si ty on the slo pes NE and SW ex po su re and 15o in cli na tion when
the py ra no me ter has ho ri zon tal and pa ral lel po si tion in July



mieñ ciep³a o ma ksy ma l nej in ten syw no œci i ¿e efekt cie p l ny tego pro mie nio -
wa nia uza le ¿ nio ny jest od wie lu czyn ni ków topo klima ty cz nych, wy ra ¿a -
j¹cych siê g³ów nie przez us³one cz nie nie sto ków oraz zmia ny k¹ta pa da nia pro -
mie ni s³one cz nych w ci¹gu dnia i roku (rys. 5).

W ob li cze niach wziê to pod uwa gê ta k ¿e ko re kcjê cza su dop³ywu pro mie -
nio wa nia s³one cz ne go, jego in ten syw no œci oraz ilo œci ciep³a do cie raj¹cego od
S³oñca w za le ¿ no œci od za chmu rze nia. Jego wie l koœæ na Roz to czu Po³ud nio -
wym ob li czo no te¿ wed³ug ma te ria³ów RLGS (rys. 6). Sche mat ob li cze nia war -
toœci sum do bo wych lub mie siê cz nych in so la cji w po szcze gó l nych jed no -
stkach krajo bra zo wych przed sta wio no w po sta ci wzo ru:

Q = [Sn × sin h × (TDag – TDap – TDm) + D] × kOH 

Gdzie: Sn – in ten sy w noœæ bez po œred nie go pro mie nio wa nia s³one cz ne go do cie -
raj¹cego do pro sto pad³ej do nie go po wie rz ch ni; sin h – si nus k¹ta pa da nia pro -
mie ni S³oñca na jed no stkê krajo bra zow¹; T – czas dop³ywu bez po œred nie go

pro mie nio wa nia do da nej jed no stki krajo bra zo wej; Dag – ko re k cja cza su
dop³ywu pro mie nio wa nia bez po œred nie go w za le ¿ no œci od czyn ni ków astro no -

mi cz nych i sze ro ko œci geo gra fi cz nej; Dap – ko re k cja cza su dop³ywu pro mie nio -
wa nia bez po œred nie go powi¹zana z eks po zycj¹ dos³oneczn¹ lub ods³oneczn¹;

Dm – ko re k cja cza su dop³ywu pro mie nio wa nia bez po œred nie go uza le ¿ nio na od
czyn ni ka meteo rolo gicz ne go (za chmu rze nia); D – wie l koœæ pro mie nio wa nia
roz pro szo ne go; kOH – po pra wka za le ¿ na od czyn ni ka optycz no-hip sometry -
czne go: fun k cja ilo œci mas op ty cz nych i ich prze j rzy sto œci.
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Ryc. 6. Sumy do bo we bi lan su pro mie nio wa nia s³one cz ne go w dniach z ró ¿ nym sto p -
niem za chmu rze nia na RLGS

Fig. 6. Diu r nal sum of so lar ra dia tion ba lan ce du ring days with dif fe rent le vel of clo u -
di ness



Dla ob li cze nia in so la cji na sto kach o ró ¿ nej orien ta cji i stro mo œci opra co wa no 
spe cjaln¹ me to dy kê. Wa¿n¹ jej czê œci¹ jest wy zna cze nie cza su dop³ywu pro -
mie nio wa nia bez po œred nie go do sto ków, uza le ¿ nio ne od po zy cji astro no mi cz -
nej Zie mi, sze ro ko œci geo gra fi cz nej, pory dnia, orien ta cji sto ków i ich stro mo -
œci. Do tych ob li czeñ sporz¹dzo no spe cja l ny no mo gram (rys. 8). Po zwa la on ob -
li czyæ czas in so la cji od wscho du S³oñca do jego za cho du na sto kach o ka ¿ dej
eks po zy cji i stro mo œci, jak rów nie¿ prze rwy w in so la cji wywo³ane za cie nie niem 
w³as nym tego sto ku w od nie sie niu do ob sza rów o sze ro ko œci geo gra fi cz nej
50°N (rys. 9). Oprócz tego nomo gram po zwa la wy zna czyæ: k¹t pa da nia pro mie -
ni s³one cz nych na po wie rz ch niê po ziom¹ w ci¹gu dnia i roku, oraz mo men ty
wscho du i za cho du S³oñca, inne cza so we i k¹towe pa ra me try.

Za sto so wa nie mapy krajo bra zo wej i re zu l ta tów ba dañ akty nome try cz nych
na sta cji RLGS po zwo li³o ob li czyæ œred nie mie siê cz ne sumy pro mie nio wa nia
ca³ko wi te go we wszy stkich jed no stkach krajo bra zo wych na ob sza rze ob jê tym
map¹ i stwo rzyæ mapy krajo brazowo -insola cyj ne w poszczególnych porach
roku oraz ca³ym roku. 

Ko lejn¹ dzie dzin¹ pra cy sta cji krajo brazowo -geofi zycz nej na Roz to czu
Po³ud nio wym by³y ba da nia bi lan su wod ne go. W ogró d ku geo fi zy cz nym pro -
wa dzo no re gu la r nie po mia ry ilo œci i in ten syw no œci opa dów atmo sfe ry cz nych,
ilo œci rosy, pa ro wa nia fi zy cz ne go i trans pira cyj ne go (w ewa po ro me trach gle -
bo wych) oraz wil go t no œci gle by (me tod¹ termo staty czno- wa gow¹, a ta k ¿e
za pomoc¹ przyrz¹dów do po mia rów opo ru ele ktry cz ne go gle by (rys. 10).
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Ryc. 7. Izo p le ty in ten syw no œci pro mie nio wa nia ca³ko wi te go na Roz to czu Po³ud nio -
wym (w cal/cm2/min) na po wie rz ch niê po ziom¹ (RLGD)

Fig. 7. Iso p leths of to tal ra dia tion on the ho ri zon tal gro und in the So u t hern Rotocze



   Ba dan ia na sta cji te ren owej Wy dzia³u Geo graf ii Uniw ersy tetu Lwow skiego... 291

Ryc. 8. No mo gram do ob li cze nia po ten cjal ne go cza su dop³ywu pro mie nio wa nia

s³one cz ne go do sto ków o ró ¿ nej orien ta cji i eks po zy cji na j = 50° sze ro ko œci geo gra -
fi cz nej pó³no c nej

Fig. 8. The no mo gram for esti ma tion of po ten tial du ra tion of so lar ra dian ce on the slo -

pes of dif fe rent ex po su re and in cli na tion on j = 50° of the No r t hern la ti tu de

Ryc. 9. Œred nie do bo we us³one cz nie nie sto ków o ró¿nej eks po zy cji i na chy le niu 15°
w po sz cze gól nych mie si¹cach (w go dzi nach)

Fig. 9.  Da i ly ave ra ge ra dia tion on 15° slo pes with dif fe rent ex po su re



Prowa dzo no spe cja l ne re gu la r ne po mia ry po kry wy œnie ¿ nej (gru boœæ wa r stwy 
i za pa sy wody w œnie gu), zw³asz cza w okre sie jej to p nie nia (rys. 2).

Czu j ni ki wil go t no œci zain sta lo wa no w gle bie co 10 cm do g³êbo ko œci
150 cm, a oprócz tego w po szcze gó l nych jej wa r stwach ge ne ty cz nych (gle by
bru na t ne w³aœci we ty po we i sza ro bru nat ne). Oprócz ogró d ka geo fizy cz ne go
ta kie czu j ni ki by³y za³o¿o ne je sz cze w oœmiu pun ktach trans ektu RLGS w po -
zio mach genetycznych gleby.

Przy wy ko ny wa niu od kry wek gle bo wych pro wa dzo no ba da nia te re no we
i po bra no pró b ki z warstw ge ne ty cz nych do wy zna cza nia te re no we go i labo -
rato ryj ne go pa ra me trów stru ktu ry gle by: ciê ¿a ru ga tun ko we go (w³aœci we go)
i w z glêd ne go, po ro wa to œci, fra kcji granu lome try cz nych, wil go t no œci, ob jê to -
œci ka pi la r nej, zdo l no œci do pêcznienia. 

Po mia ry wil go t no œci w ogró d ku geo fi zy cz nym wy ko ny wa no me tod¹ kla -
syczn¹ raz na ty dzieñ i me tod¹ ele ktryczn¹ dwa razy dzien nie, a przy opa dach
de szczu – za le ¿ nie od ich sumy. Na pun ktach trans ektu pod szat¹ leœn¹ li cz bê
po mia rów zmnie j szo no do jed ne go na trzy dni, a w okre sie zi mo wym – do jed -
ne go na ty dzieñ. Oka za³o siê, ¿e do in ter pre ta cji dy na mi ki wil go t no œci gle by,
a w szcze gó l no œci do wyt³uma cze nia prze pusz czal no œci wody przez gle bê,
bar dzo wa¿n¹ cech¹ gleb bru na t nych (okre so wo prze my wa nych) z po zio ma mi 
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Ryc. 10. Dy na mi ka wil go t no œci gle by bru na t nej w³aœci wej (w %) przed wyst¹pie niem
de szczu ule w ne go (18 mm) w li pcu 1978 i po nim na RLGS

Fig. 10. Dy na mics of soil hu mi di ty (ca m bi sols) (%) be fo re and af ter clo u d burst
(18 mm) on the RLGS, in July, 1976



diag no sty czny mi elu wia l ny mi oraz ilu wia l ny mi jest ich zdo l noœæ do pê cz nie -
nia. Od by wa siê ono pocz¹tko wo (pie r wsze 30 mi nut) bar dzo szy b ko i si l nie
zmnie j sza prze pusz cza l noœæ wody w wa r stwie po wie rzch nio wej, a na stê p nie
w po zio mie ilu wia l nym. Przy de szczach ule w nych po d³ugo trwa³ych okre sach 
su chych od by wa siê gwa³to w na in fi l tra cja wody przez szcze li ny do g³êb szych
warstw gle by (rys. 10, 10 li pca), a w tej sa mej gle bie o du ¿ej wil go t no œci in fi l -
tra cja wody jest utru d nio na (rys. 10, 20–28 li pca) i fo r mu je siê sp³yw po wie rz -
ch nio wy. Roz prze strze nia nie siê wody w ta kiej gle bie od by wa siê ka pi la ra mi 
gle by i uza le ¿ nio ne jest od cech hy dro fizy cz nych warstw gle bo wych
(rys. 10).

Syn chro ni cz ne ba da nia dy na mi ki wie lu ko m po nen tów jed no stek krajo -
bra zo wych oraz ob li cze nie ty pów i trwa³oœci sta nów (wg N. Bie ru cza szwi li)
po go do wych w jed no stkach krajo bra zo wych po zwo li³o in ter pre to waæ dy na -
mi kê fi to pro du kcji, uza le ¿ niaj¹c j¹ od bi lan sów: wod ne go i cie p l ne go
(rys. 11, 12, 13). 

Re zu l ta ty ba dañ Sta cji Krajo brazowo -Geofi zycz nej Uni wer sy te tu Lwo w -
skie go na Roz to czu Po³ud nio wym zna cz nie wzbo ga ci³y wia do mo œci o fun k -
cjo no wa niu jed no stek krajo bra zo wych tego re gio nu.
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Ryc. 11. Dy na mi ka fi to ma sy w pun kcie N1 (³¹ka) w okre sie lata na RLGS

Fig. 11. The dy na mics of  phy to mass in po int N1 (a me a dow) in sum mer 1981 on the
RLGS
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Ryc. 13. Pra wdopo dobie ñ stwo wy stê po wa nia sta nów po go do wych (wg kla sy fi ka cji
Bie ru czaszwi lie go, 1986) w jed no stkach krajo bra zo wych Roz to cza Po³ud nio we go

Fig. 13. Chan ges of we at her sta tes (ac cor ding to Beru cza sz wi li 1986) in lan d s ca pes of
the So u t hern Roztocze 

Ryc. 12. Sk³ad bi lan su cie p l ne go na RLGS

Fig. 12. The co m po nents of the r mal ba lan ce on the RLGS
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