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the conditions of solar radiation on the convex and concave landforms  
on kraków-Częstochowa Upland

abstract. The insolation conditions of dominant landforms, i.e. plateau and valley were determined 
on the basis of actinometrical measurements conducted on the Kraków-Częstochowa Upland. Two we-
ather stations represented these forms: Lepianka Czajowska and Park Zamkowy in Ojców. On the basis 
of measurements of total (K↓) and reflected (K↑) radiation, the absorbed radiation (K*) and the ability 
to reflect radiation through the surface – albedo were calculated. The series of measurements in the 
years 2008–2014 allowed to determine the relations between the elements of the radiation balance and 
the strength of these relations. Statistical relationships were found for the analyzed streams between the 
plateau and valley and the regression equations were determined.
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WSTęP

Zróżnicowanie natężenia krótkofalowego promieniowania słonecznego – całkowitego 
(K↓) ze względu na urzeźbienie terenu ma szczególne znaczenie w obszarach krasowych 
(Caputa, Wojkowski 2015, 2016). Nierównomierny dopływ promieniowania do uroz-
maiconych form kształtuje warunki termiczno-wilgotnościowe (Caputa 2009; Caputa, 
Wojkowski 2013, 2015) oraz bilans energetyczny (Oke 1999). Największe kontrasty 
tych elementów obserwuje się pomiędzy wierzchowina a dnem głęboko wciętej doliny  
o charakterze kanionu (bailey i in. 1999; Caputa, Partyka 2009; Caputa 2015a,b, 2016a,b).

Obszary krasowe charakteryzują się urozmaiconym pokryciem terenu co jest przyczyną 
zróżnicowanej zdolności odbijania promieniowania słonecznego – albedo (a) (Wojkowski, 
Caputa 2009a). Przykładem mogą być zdjęcia satelitarne, ukazujące zróżnicowanie prze-
strzenne i czasowe (pory roku) czy obserwacje pokrywy śnieżnej, jak np. nierównomierne 
jej zanikanie (Wojkowski, Partyka 2009).
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Dopływ strumienia K↓ i w różnym stopniu jego odbicie (K↑) od powierzchni stwarza 
szczególnie kontrastowe warunki mikroklimatyczne na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej (Klein 1992; Michalik 2003; bokwa i in. 2006, 2008; Caputa, Partyka 2009; Niedź-
wiedź 2009; Caputa, Wojkowski 2013). Rozpoznanie związków pomiędzy poszczególnymi 
składnikami bilansu promieniowania pozwoli odpowiedzieć na pytanie: co jest przyczyną 
tych kontrastów? Jest to istotne w modelowaniu bilansu energetycznego w krasowych 
formach terenu (Whiteman i in. 1989, 1996, 2004, 2007; Sun i in. 2003; Clements i in. 2003, 
bartuś 2014; Lian i in. 2014). Ponadto zróżnicowanie insolacji znajduje odzwierciedlenie 
w rozmieszczeniu roślinności i bioróżnorodności w obszarach krasowych (Wołowski i in. 
2004; Sołtys-Lelek 2009; bárány-Kevei 2011; Caputa, Andreychouk 2015).

Przedmiotem tego opracowania był związek promieniowania krótkofalowego sło-
necznego z promieniowaniem odbitym od powierzchni: wierzchowiny i dna kanionu  
w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Natomiast celem, określenie 
siły tego związku oraz wykazanie podobieństwa i różnic dla charakterystycznych miejsc: 
wierzchowiny i dna doliny.

ObSZAR bADAń, METODA I MATERIAŁ bADAWCZY

Obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest silnie urzeźbiony, charakteryzu-
je się urozmaiceniem form, ekspozycji i spadków, dużymi deniwelacjami i odkrytymi 
formami skalnymi (gradziński i in. 2008). Dominują tutaj dwie formy: wierzchowina  
i dolina, charakteryzujące się najbardziej kontrastowymi warunkami klimatu lokalnego. 
Pierwszą reprezentuje stacja w Lepiance Czajowskiej (LCz plateau – o współrzędnych 
geograficznych 50°12’23”N, 19°47’04”E, wysokości 483 m n.p.m.). Stacja ta leży na terenie 
płaskim, o małym zasłonięciu horyzontu (2% głównie w kierunku zachodnim) i dobrze 
reprezentuje warunki klimatyczne najwyższej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(Caputa, Leśniok 2009). Natomiast specyfikę głębokich dolin o charakterze kanionów 
reprezentuje stacja PZ dolina (o współrzędnych geograficznych 50°12’35”N, 19°49’44”E, 
wysokości 322 m n.p.m.). Stacja ta jest zlokalizowana na dnie wąskiej (50–150m), głębokiej 
(ponad 100 m) doliny Prądnika o generalnym przebiegu północno-południowym. Zasło-
nięcie horyzontu jest duże (10–35°) ze względu na strome zbocza o ekspozycji wschodniej 
i zachodniej oraz drzewa. Taka lokalizacja stacji oddaje dobrze warunki klimatyczne 
wklęsłych form terenu (Partyka, Caputa 2009).

Obie stacje wykonują pomiary elementów bilansu promieniowania przy pomocy CNR1 
(Kipp&Zonen) na wysokości 1,5 m nad gruntem. Pomiary wykonywano z interwałem 
10s i zapisywano przy pomocy CR1000 (Campbell) jako średnie 10 min. Strumienie K↓ 
i K↑ mierzono za pomocą pyranometru CM3 (305–2800 nm) o błędzie pomiaru do 6% 
(–10°C÷40°C) i ±25 W·m–2 przy 1000 W·m–2. Czujnik CNR1 (składający się z dwóch CM3 
i Cg3) był okresowo kalibrowany przez porównanie do CNR1 i CNR4 pracujących na 
stacji WNoZ w Sosnowcu.

Do analizy wykorzystano serię danych z lat 2008–2014. Uporządkowano i następnie 
usunięto wartości zerowe K↓ i K↑ z godzin nocnych. Wartości sum godzinnych promienio-
wania obliczono w czasie UTC (czas urzędowy letni = UTC+2 godz.). Tak przygotowane 
sumy promieniowania poddano analizie w programie Statistica. Rozkład zmiennych 
był różny od rozkładu normalnego. Strumień promieniowania był silnie zróżnicowany  
w ciągu doby jak i roku ze względu na położenie Słońca.
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WYNIKI

zróżnicowanie promieniowania wierzchowina – dolina
Duże zróżnicowanie w dopływie strumienia K↓ ze względu na formę terenu noto-

wano pomiędzy otwartym terenem wierzchowiny a dnem doliny (Tab. 1). Największe 
różnice pomierzono latem, nawet K↓dolina–K↓plateau = –78 MJ·m–2 w czerwcu a najmniejsze  
w miesiącach zimowych. Udział procentowy tych różnic w sumie rocznej był najwyższy  
w czerwcu 12% a najniższy w styczniu i grudniu 3% (Tab. 2). Dowodzi to jak duże znacze-
nie miało ograniczenie dostawy promieniowania przez rzeźbę terenu (skały, stoki) oraz 
pokrycie terenu (roślinność) do wklęsłych form takich jak doliny, wąwozy, kaniony, itp. 
Dlatego omawiana różnica przyjmowała ujemną wartość dla całego roku –643 MJ·m–2. 
Odmiennie kształtowała się różnica K↑dolina–K↑plateau, gdyż dodatnie wartości obliczono 
dla wiosny i lata, nawet 19 MJ·m–2 dla lipca a ujemne dla miesięcy jesienią i zimą. Udział 
procentowych tych różnic był silnie zróżnicowany ze względu na małe wartości. Jednak 
wyróżniają się miesiące lipiec i sierpień wysokim udziałem w sumie rocznej, odpowiednio 
143% i 95%. było to związane z występującą roślinnością o dużych liściach na wilgotnym 
i żyznym dnie doliny. Natomiast murawa na wierzchowinie dominowała gatunkami tra-

Miesiąc – Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
Year

K↓

LCz –plateau 83 157 305 457 544 560 595 514 340 220 109 71 3955

PZ – dolina 65 117 238 388 473 482 522 442 280 164 77 52 3312

PZ – LCz -18 -40 -67 -68 -72 -78 -74 -71 -60 -56 -32 -19 -643

K↑

LCz –plateau 45 75 87 80 95 94 90 83 55 37 19 25 785

PZ – dolina 42 66 73 83 101 95 110 95 58 36 18 23 799

PZ – LCz -4 -8 -14 3 5 1 19 13 3 -1 -1 -2 14

K*

LCz –plateau 38 82 218 377 449 466 505 431 285 183 90 46 3170

PZ – dolina 23 51 165 305 372 387 412 347 222 128 59 30 2500

PZ – LCz -15 -31 -53 -71 -77 -79 -93 -84 -63 -55 -31 -17 -670

Tabela 1. Średnie miesięczne i roczne sumy K↓, K↑ i K* [MJ·m–2] na wierzchowinie (LCz) i dnie doliny 
(PZ) oraz różnice pomiędzy PZ–LCz w latach 2008–2014

Table 1. Average monthly and annual totals of K↓, K↑ and K* [MJ·m–2] at the plateau (LCz) and the 
bottom of the canyon (PZ) and the differences between PZ–LCz in 2008–2014

wiastymi o długich i cienkich liściach, które słabo odbijały promieniowanie. Największe 
różnice salda K*dolina–K*plateau występowały od marca do października z maksimum –93 
MJ·m–2 w lipcu. było to związane z dużym stosunkiem promieniowania pochłoniętego 
(K*) w wartościach K↓ (Tab. 3). Udział ten w skali roku wynosi 80% dla wierzchowiny 
i o 5% mniej dla doliny.

zależności pomiędzy składnikami bilansu promieniowania
Duże zależności statystyczne obliczono dla strumieni K↓ i K* pomiędzy wierzchowiną 

a doliną (Tab. 4). Wykres rozrzutu wartości K↓ i K* pomierzonych na analizowanych 
stacjach uprawnia do wyznaczenia równania regresji K↓dolina=–0,47+0,88*K↑plateau oraz 
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Miesiąc – Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
Year

K↓

LCz – plateau 2 4 8 12 14 14 15 13 9 6 3 2 100

PZ – dolina 2 4 7 12 14 15 16 13 8 5 2 2 100

PZ – LCz 3 6 10 11 11 12 11 11 9 9 5 3 100

K↑

LCz – plateau 6 10 11 10 12 12 12 11 7 5 2 3 100

PZ – dolina 5 8 9 10 13 12 14 12 7 5 2 3 100

PZ – LCz -26 -63 -102 21 40 4 143 95 20 -10 -7 -16 100

K*

LCz – plateau 1 3 7 12 14 15 16 14 9 6 3 1 100

PZ – dolina 1 2 7 12 15 15 16 14 9 5 2 1 100

PZ – LCz 2 5 8 11 12 12 14 13 9 8 5 3 100

Tabela 2. Średni miesięczny udział K↓, K↑ i K* [%] w sumie rocznej na wierzchowinie (LCz) i dnie doliny 
(PZ) w latach 2008–2014

Table 2. Average monthly percentage of K↓, K↑ and K* [%] in annual totals at the plateau (LCz) and the 
bottom of the canyon (PZ) in 2008–2014

Miesiąc – Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
Year

LCz – plateau 46 52 72 82 82 83 85 84 84 83 82 65 80

PZ – dolina 36 43 69 79 79 80 79 78 79 78 76 57 75

PZ–LCz -10 -9 -2 -4 -4 -3 -6 -5 -4 -5 -6 -9 -5

Tabela 3. Procentowy udział miesięcznych i rocznych sum K* w K↓ [%] na wierzchowinie (LCz) i dnie 
doliny (PZ) oraz różnice pomiędzy PZ–LCz w latach 2008–2014

Table 3. Percentage share of monthly and annual totals of K* in K↓ [%] at the plateau (LCz) and the 
bottom of the canyon (PZ) and the differences between PZ–LCz in 2008–2014

K↓ plateau K↑ plateau Albedo plateau K* plateau

K↓ dolina 0,99 0,72 -0,38 0,98

K↑ dolina 0,82 0,94 0,04 0,74

Albedo dolina -0,36 0,17 0,92 -0,45

K* dolina 0,98 0,61 -0,47 0,99

Tabela 4. Współczynnik korelacji Persona dla sum dobowych K↓, K↑, K* i albedo (jako K↑/K↓) w latach 
2008–2014

Table 4. Pearson correlation coefficient for daily totals K↓, K↑, K* and albedo (as K↑/K↓) in 2008–2014

K*dolina=–0,38+0,83*K*plateau (Ryc. 1). Potwierdza to duży wpływ strumienia K↓ w sal-
dzie K*. Mniejsze zależności stwierdzono dla strumienia K↑ oraz albedo ze względu na 
pokrycie terenu (długość zalegania śniegu oraz różnice w składzie gatunkowym muraw).
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DYSKUSJA WYNIKóW

Największe ograniczenie dopływu strumienia K↓ pomierzono w miesiącach jesiennych 
i zimowych gdy Słońce przemieszczało się nisko nad punktami pomiarowymi. Zbliżony 
udział procentowy analizowanych sum promieniowania w sumie rocznej w poszczególnych 
miesiącach świadczy o dominującym wpływie rzeźby terenu (Tab. 2). Wpływ pokrycia 
terenu zaznacza się tylko w przypadku strumienia K↑ latem ze względu na zróżnicowanie 
gatunkowe murawy w punktach pomiarowych. Albedo powierzchni jest silnie powiąza-
ne z ekologią występujących gatunków (Caputa 2016d). Dodatkowo mniejsze odbicie 
promieniowania na wierzchowinie było spowodowane suchą murawą w okresie lata co 
potwierdzają obserwacje koszonej murawy na stacji WNoZ w Sosnowcu (Caputa 2002).

Wysoki współczynnik korelacji pomiędzy sumami promieniowania dla wierzchowiny 
i dna doliny pozwolił na wyznaczenie równań regresji. Upoważnia to do rekonstrukcji 
brakujących danych lub modelowania strumieni promieniowania. Największe zróżni-
cowanie stwierdzono dla wartości albedo w okresie wiosennym ze względu na zmienną  
i nie ciągłą pokrywę śnieżną (Wojkowski, Partyka 2009).

Ryc. 1. Relacje wartości sum dobowych K↓, K↑, K* [MJ·m–2]  i albedo pomiędzy wierzchowiną (LCz)  
a dnem doliny (PZ) w latach 2008–2014

Fig. 1. The relationship between daily total of K↓, K↑, K* [MJ·m–2]  and albedo at plateau (LCz) and the 
bottom of canyon (PZ) in 2008–2014
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Aby odpowiedzieć na pytanie dla jakich wartości strumieni promieniowania wystę-
powało największe zróżnicowanie pomiędzy wierzchowiną a doliną wykreślono krzywe 
prawdopodobieństwa (Ryc. 2). Dla promieniowania K↓ ta różnica, kilku punktów 
procentowych występuje w środkowym zakresie 0,4–1,5 MJ·m–2. W tym zakresie z więk-
szym prawdopodobieństwem występowały sumy K↓ na wierzchowinie niż w dnie doliny. 
Odwrotną zależność obliczono dla strumienia K↑, gdy dla przedziału 0,3–0,6 MJ·m–2  
o kilka punktów procentowych większym prawdopodobieństwem występowały sumy tego 
strumienia na dnie doliny. były to jednak małe wartości i w wąskim przedziale. Dlatego 
prawdopodobieństwo sum K* było wyższe dla wierzchowiny niż dla analogicznych sum 
pomierzonych w dolinie.

Interesująco kształtowało się prawdopodobieństwo wartości albedo dla murawy na 
wierzchowinie i na dnie doliny. Dla małych wartości albedo 17–24% obliczono większe 
prawdopodobieństwo dla dna doliny (nawet p=0,4). Potwierdza to silne odbijanie pro-
mieniowania przez dominujące liście bujnej roślinności łąki świeżej w dolinie. Podobnie, 
ale mniejsze prawdopodobieństwo stwierdzono dla wysokich wartości albedo powyżej 
60%. było to związane z dłuższym zaleganiem śniegu w głębokich i ocienionych dolinach 
(Wojkowski 2009).

Ryc. 2. Skumulowane krzywe prawdopodobieństwa (p) sum dobowych K↓, K↑, K* [MJ·m–2] i albedo na 
wierzchowinie (LCz) i dnie doliny (PZ) w latach 2008–2014

Fig. 2. Cumulative probability (p) curves of daily totals of K↓, K↑, K* [MJ·m–2] and albedo at plateau 
(LCz) and the bottom of canyon (PZ) in 2008–2014
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie pomiarów promieniowania słonecznego na stacji Lepianka Czajowska 
oraz Park Zamkowy w Ojcowie dla wielolecia 2008–2014 stwierdzono:

Ograniczenie dopływu strumienia K↓ do dna głęboko wciętego kanionu przez rzeźbę 
terenu (szczyty, zbocza) o 16% w stosunku do otwartego terenu wierzchowiny.

Silne odbijanie promieniowania K↑ przez murawę w dnie doliny latem było efektem 
wyższego albedo tej powierzchni niż murawy na wierzchowinie, co potwierdziły krzywe 
skumulowane prawdopodobieństwa.

Największe różnice pomierzono latem, nawet K↓dolina–K↓plateau = –78 MJ·m–2 w czerwcu 
a najmniejsze w miesiącach zimowych. Udział procentowy tych różnic w sumie rocznej 
był najwyższy w czerwcu 12% a najniższy w styczniu i grudniu 3%.

Wysoki współczynnik korelacji Pearsona obliczono dla strumieni promieniowania 
K↓ i salda K* odpowiednio 0,99 i 0,98. Dlatego wyznaczono równania regresji K↓dolina=–
0,47+0,88*K↑plateau oraz K*dolina=–0,38+0,83*K*plateau.
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SUMMARY

Two landforms dominate in the Krakow-Częstochowa Upland, i.e. a plateau and  
a valley. They are characterized by the most contrastive insolation conditions. Two weather 
stations represented these forms: Lepianka Czajowska and Park Zamkowy in Ojców. On the 
basis of measurements of total (K↓) and reflected (K↑) radiation, the absorbed radiation (K*) 
and the ability to reflect radiation through the surface – albedo were calculated. The series 
of measurements in the years 2008–2014 allowed to determine the relations between the 
elements of the radiation balance and the strength of these relations. Statistical relationships 
were found for K↓ and K* streams between the plateau and valley. High Pearson correlation 
coefficient was calculated for K↓ radiation streams and K* balance 0.99 and 0.98 respectively. 
Therefore the regression equations were determined K↓valley=–0,47+0,88*K↑plateau oraz 
K*valley=–0,38+0,83*K*plateau. Large variation in the inflow of the K↓ stream due to the landform 
was recorded between the open area of the plateau and the bottom of the valley. The biggest 
differences were measured in the summer, even K↓valley–K↓plateau = –78 MJ·m–2 in June 
and the smallest in the winter months. The percentage share of these differences in the annual 
total was the highest in June – 12% and the lowest in January and December – 3%.


