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Abstract. The article presents hydrometeorological monitoring that has been 
implemented since 1953 in the area of Jaworki by the Research and Develop-
ment units of the Ministry of Agriculture – Institute for Land Reclamation 
and Grassland Farming and the Institute of Technology and Life Sciences. The 
origins of the measurement system were described and its scope and methods 
were discussed. The attention was paid to huge scientific and research signifi-
cance and applicability of long-term environmental data collection.
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Wstęp

Monitoring hydrologiczny i meteorologiczny 
posiada doniosłe znaczenie w wymiarze ogólno-
państwowym, jak i w skali regionalnej i lokalnej. 
Szczególnie cenne są wieloletnie ciągi danych 
(przepływów rzecznych, ilości opadów, tempe-
ratur powietrza itd.). Pozwalają one na określanie 
ważnych parametrów reżimu hydrologicznego, 
np. przepływów dyspozycyjnych, nienaruszal-
nych, powodziowych, a także opracowanie róż-
norodnych charakterystyk klimatologicznych, 
w tym agrometeorologicznych. Z jednej strony 
monitoring jest realizowany przez służby pań-
stwowe i koordynowany przez Ministerstwo Śro-
dowiska i Inspekcję Ochrony Środowiska – sieć 
pomiarowa ma charakter strategiczny, z drugiej 
jest też prowadzony przez niektóre jednostki 
naukowe, badawcze, bądź dydaktyczne i służy 

celom poznawczym oraz wspomagającym rozwój 
lokalny.

Znajomość sytuacji hydrometeorologicznej 
nabiera szczególnej rangi w przypadku obszarów 
górskich, będących obszarami wodorodnymi 
(Starkel 1990). Ze względu na zróżnicowaną 
fizjografię terenu każdy trwały punkt pomiarowy 
jest tutaj cennym źródłem danych analitycznych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie genezy, rozwoju i metodyki pomiarów 
hydrologicznych i meteorologicznych na stano-
wiskach w Jaworkach k. Szczawnicy, nieujętych 
w państwowej sieci monitoringu. Jest to ważny 
monitoring dla górskiego regionu Pienin. Charak-
teryzuje go długi i nieprzerwany ciąg pomiarowy 
od 1953 roku. Fakty na temat uwarunkowań histo-
rycznych i realizacji tych pomiarów są obecnie 
mało znane, stąd też poniższy tekst stanowi 
po części opis wydarzeń sprzed kilkudziesięciu 
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lat. Został on opracowany na podstawie przekazu 
ustnego od mieszkańców Jaworek, pamiętają-
cych tworzenie zaplecza pomiarowego (między 
innymi od pana Antoniego Niecia – długoletniego 
obserwatora i konserwatora urządzeń pomiaro-
wych), na bazie piśmiennictwa, a także własnych 
doświadczeń z kilkuletniego okresu uczestnictwa 
w pomiarach.

Geneza pomiaróW W JaWorkach

Jaworki to niewielka miejscowość turystyczna, 
położona na pograniczu Małych Pienin (wschod-
nia część Pienin) i Pasma Radziejowej (należą-
cego do Beskidu Sądeckiego). Zbiegają się tu 
pienińskie i beskidzkie potoki dające początek 
poto kowi Grajcarek, który przepływa przez niżej 
położoną Szczawnicę i uchodzi do Dunajca. 
Jaworki są znane z osobliwości przyrodniczych 
oraz walorów historyczno-kulturowych. Wśród 
tych pierwszych na czoło wysuwają się rezer-
waty przyrody „Wąwóz Homole” i „Biała Woda”. 
W sąsiedztwie Jaworek wznosi się Wysoka 
(1050 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin, 
popularny cel górskich wędrówek. Dziedzictwo 
kulturowe reprezentują przede wszystkim kościół 
z zabytkowym ikonostasem oraz inne pozostało-
ści kultury Łemkowszczyzny. Jaworki znane są 
dodatkowo z owczarstwa – szczególnego ele-
mentu o charakterze kulturowym, który przyczynił 
się do podjęcia licznych badań środowiskowych 
na tym obszarze.

Jeszcze w okresie międzywojennym ziemie 
w okolicach Jaworek były intensywnie wykorzy-
stywane przez zamieszkującą te tereny społecz-
ność Rusinów. Na skutek przesiedleń (w latach 
1945–1947), użytki rolne zostały opuszczone. 
Gospodarka powróciła tu w 1948 roku w formie 
pasterstwa owiec na zasadzie dzierżawy gruntów 
(od Państwowego Funduszu Ziemi) przez 
hodowców owiec z Podhala. Była to rekompen-
sata za konieczność opuszczenia pastwisk tatrzań-
skich, które miały zostać objęte prawną ochroną 
(przygotowania do utworzenia Tatrzańskiego 
Parku Narodowego). Za takim rozwiązaniem 
przemawiała dodatkowo dwu-, trzykrotnie wyższa 
niż w Tatrach produktywność pastwisk (Wróbel 
1997). Nowe tereny pastwiskowe, zwłaszcza 

w części pienińskiej, zostały doinwestowane. 
Obszar Małych Pienin podzielono na przestrzenne 
jednostki wypasowe, tzw. cerkle, o powierzchni 
100–200 ha. Niektóre wyposażono w urządzenia 
wodno-melioracyjne, służące zaopatrzeniu stad 
owiec w wodę i jednoczesnemu rozprowadzaniu 
wytwarzanej gnojowicy po stokach pastwisko-
wych. Wodę czerpano z ujęć źródliskowych lub 
niewielkich zbiorników zaporowych.

Do 1951 roku w sposób kompleksowy zago-
spodarowano cztery cerkle, budując w obrębie 
każdego z nich tzw. bacówkę wzorcową, składa-
jącą się z pomieszczeń mieszkalnych, serowarni, 
wędzarni, obórki dla bydła oraz dobudowanej 
szopy dla owiec, tzw. strągi, o powierzchni 
375 m2. Zakładano, że owce będą przetrzymywane 
w bacówkach w porze nocnej, podczas dojenia 
oraz w okresach bardzo złych warunków pogo-
dowych. Po pewnym czasie zaprzestano jednak 
przewidzianego wykorzystywania bacówek 
wzorcowych. Było to spowodowane z jednej 
strony niechęcią pasterzy do ich użytkowania, 
z drugiej zaś – niewystarczającymi zasobami 
wodnymi w wykonanych ujęciach. Odpowie-
dzią władz na te problemy było zainicjowanie 
doświadczalnictwa mającego na celu rozpoznanie 
warunków siedliskowych, zwłaszcza pod kątem 
zasobów wodnych. Fundusze przekazane w latach 
1951–1952 przez Departament Melioracji Wod-
nych Ministerstwa Rolnictwa wykorzystano 
na badania prowadzone przez Katedrę Inżynierii 
Rolnej oraz Katedrę Uprawy Roli i Roślin Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Badania te były frag-
mentaryczne, co skłoniło do utworzenia stałej 
placówki naukowo-badawczej w Jaworkach. 
Początkowo placówką tą została Pracownia 
Gospodarki Łąkowo-Pastwiskowej Polskiej Aka-
demii Nauk, którą jednak szybko, bo już w 1953 
roku, włączono do Instytutu Melioracji i Użytków 
Zielonych (IMUZ), mającego swoją główną 
siedzibę w Falentach pod Warszawą (Kopeć, 
Kostuch 1979).

IMUZ od początku (w 1953 roku) rozpoczął 
w rejonie Jaworek realizację stałego monitoringu 
badawczego środowiska, mimo że zaplecze admi-
nistracyjno-techniczne było skromne. Niewielka 
placówka nabrała wizerunku stacji doświad-
czalnej w 1957 roku, gdy została przeniesiona 
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do obiektów zlikwidowanej spółdzielni produk-
cyjnej. Z czasem uzyskała status Stacji Badawczej 
IMUZ. Tworzyły ją: kompleks administracyjno- 
gospodarczy z zapleczem i poligonami badaw-
czymi w Jaworkach oraz doświadczalne pastwisko 
górskie, tzw. cerkiel IMUZ, zlokalizowane 
na skłonach Małych Pienin pomiędzy Wysoką 
(1050 m n.p.m.) a Durbaszką (934 m n.p.m.).

Badania realizowane w obrębie cerkla doty-
czyły głównie problematyki łąkowo-pastwi-
skowej (pod kątem przydatności żywieniowej runi 
trawiastej), natomiast badania sytuacji wodno-
-środowiskowej (hydrologiczne, klimatologiczne) 
prowadzono przede wszystkim w zlewniach źró-
dłowych potoków Grajcarka, czyli Czarnej Wody 
i Białej Wody, w tym potoku Skalskie należą-
cego hydrograficznie do zlewni Białej Wody 
(Ryc. 1). Fizjografia tych zlewni została szczegó-
łowo przedstawiona w pracach Prochala (1962) 

oraz Figuły (1966a). Należy wyjaśnić, że Graj-
carek powstaje w Jaworkach z połączenia Czarnej 
Wody i Białej Wody na wysokości 563 m n.p.m. 
Źródło Czarnej Wody znajduje się w szczytowej 
partii Radziejowej na wysokości 1085 m n.p.m., 
natomiast za ciek źródłowy Białej Wody i jed-
nocześnie Grajcarka uznawany jest potok Obidza 
(Ryc. 1) ze źródłem na wysokości 935 m n.p.m.

Do końca 2009 roku prace pomiarowo- 
badawcze w zlewni Grajcarka były realizowane 
przez wspomniany Instytut Melioracji i Użytków 
Zielonych, a od początku 2010 roku pozostają 
w gestii Instytutu Technologiczno-Przyrodni-
czego (ITP) utworzonego przez połączenie IMUZ 
z Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elek-
tryfikacji Rolnictwa.

pomiary przepłyWu i odpłyWu W potokach

Pomiary przepływów wody w źródłowych poto-
kach Grajcarka rozpoczęto w listopadzie 1953 
roku, a pierwsze wyniki zostały udokumentowane 
przez Figułę (1966b) w pracy obejmującej lata 
hydrologiczne 1954–1961. Rejestracja przepływu 
stała się możliwa dzięki wykonaniu w 1953 roku 
trwałych urządzeń pomiarowych. Koryta potoków 
w strefach pomiaru obmurowano i przegrodzono 
małymi zaporami spiętrzającymi wodę, tworzą-
cymi niewielkie baseny uspokajające. W środ-
kowej części każdej z zapór wykonano wycięcie, 
w którym zainstalowano metalowy przelew 
(o ostrej krawędzi), przez który swobodnie prze-
lewała się woda (Fot. 1). W warunkach wezbra-
niowych, po wypełnieniu przelewu, woda potoku 
przelewała się nad zaporą wyposażoną w meta-
lowy grzebień przebiegający przez całą koronę. 
Wtedy cała zapora wraz z murami brzegowymi 
stawała się przelewem. W ten sposób skonstru-
owano trzy punkty pomiarowe:

 − na potoku Czarna Woda tuż przed połącze-
niem z Białą Wodą (przelew prostokątny 
Ponceleta),

 − na potoku Biała Woda tuż powyżej ujścia 
potoku Skalskie (przelew trójkątny Thom-
sona),

 − na potoku Skalskie przed jego ujściem 
do Białej Wody (przelew prostokątny Ponce-
leta).

Ryc. 1. Zlewnia źródłowych potoków Grajcarka (III, IV, V 
– rząd działu wodnego)
Fig. 1. The catchment of Grajcarek spring streams (III, IV, V 
– watershed sequence)
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Zatem jedną zaporą zamknięto całą zlewnię 
Czarnej Wody, natomiast ze zlewni Białej Wody 
wyodrębniono zlewnię potoku Skalskie. Dzięki 
temu uzyskano dwie zlewnie porównawcze 
o niemal identycznej powierzchni (około 11 km2 
każda), lecz o różnej fizjografii i różnym zago-
spodarowaniu. Mowa tu o leśno-rolniczej zlewni 
Czarnej Wody oraz rolniczo-leśnej zlewni Białej 
Wody bez potoku Skalskie (Ryc. 1). Według prac 
z lat 60–70. XX w. (Figuła 1966a; Kurek 1971; 
Kopeć, Kurek 1975) zalesienie zlewni Czarnej 
Wody wynosiło wówczas 62,7%, a Białej Wody 
20,9%. W kolejnych latach nastąpił wzrost udziału 
obszarów leśnych w tym obszarze. Według 
Kopacza (2003) na przełomie XX i XXI w. tereny 
leśne zajmowały 82,86% powierzchni zlewni 
Czarnej Wody i 56,24% powierzchni zlewni 
Białej Wody.

Początkowo podstawą określenia przepływu 
w zainstalowanych przelewach był chwilowy 
odczyt grubości przelewającej się wody, doko-
nywany z łaty wodowskazowej umieszczonej 
w basenie (w przelewowej metodzie pomiaru 
przepływu zero wodowskazu odpowiada krawędzi 

przelewu Ponceleta oraz wierzchołkowi trójkąta 
w przelewie Thomsona). Omawiane przelewy 
były tarowane w celu sporządzenia empirycznych 
krzywych konsumcyjnych, odzwierciedlających 
zależność: stan – przepływ (Byczkowski 1999). 
Dzięki temu każdemu odczytowi wodowska-
zowemu (z dokładnością do 1 mm) przypisano 
wartość przepływu w dm3 na sekundę.

Chwilowe pomiary przepływu (w dm3/s) 
wykonywane raz na dobę (w porze porannej) 
i traktowane jako średnie dobowe, nie pozwalały 
na dokładne podanie ilości wody odpływającej 
ze zlewni w ciągu doby (w m3/dobę). Wynika 
to z dużej zmienności stanów wody w ciągu 
doby charakterystycznej dla potoków górskich. 
Stąd też w 1958 roku, obok basenów uspokaja-
jących, zamontowano urządzenia limnigraficzne 
służące ciągłej rejestracji poziomu wody w base-
nach i tym samym grubości warstwy wody prze-
lewającej się przez wycięcia przelewowe. Każdy 
z limnigrafów został zamontowany ponad studnią 
wykopaną na brzegu obok basenu uspokajają-
cego. Studnia została połączona z basenem beto-
nową rurą, przy czym oba jej wyloty pozostały 

Fot. 1. Zapora z przelewem Ponceleta na potoku Czarna Woda, fot. A. Jaguś
Phot. 1. A dam with the Poncelet overflow in the Czarna Woda stream, phot. A. Jaguś
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zatopione. Dzięki temu poziom wody w basenie 
był równy poziomowi w studni, a jego wahania 
przebiegały w obu zbiornikach jednocześnie 
na zasadzie naczyń połączonych. Limnigraf 
w układzie całotygodniowym kreślił na specjalnie 
wyskalowanym pasku papieru zmiany poziomu 
wody, czyli tzw. limnigram (Fot. 2). Odbywało 
się to dzięki ruchom pionowym pływaka umo-
cowanego w studni. Ruchy te były przenoszone 
za pośrednictwem linki mocującej i odpowied-
nich przekładni na piórko piszące limnigrafu. 
Limnigram, dzięki przypisaniu każdemu stanowi 
wody wartości przepływu, był traktowany jako 
krzywa chwilowych przepływów wody, czyli 
hydrogram przepływu. Metoda sumowania tej 
krzywej pozwala obliczyć odpływy okresowe 
– np. dobowe czy tygodniowe.

Dokładność metody „limnigraficznej” w odnie-
sieniu do pozostawiającej wiele do życzenia 
metody „wodowskazowej” potwierdziły analizy 
Pawlika-Dobrowolskiego (1969). Chodzi tu nie 
tylko o zmiany przepływów wynikające z wystą-
pienia opadów w innej części doby niż termin 
odczytu łaty wodowskazowej. Zaobserwowano 

bowiem, że nawet w okresach bezdeszczowych 
przepływ w potokach górskich wykazywał 
w ciągu doby pewne wahania, które cyklicznie 
się powtarzały. Kulminacja przepływu nastę-
powała w godzinach porannych (około 7–9 
rano), po czym obserwowany był jego coraz 
szybszy spadek, mniej więcej do godziny 14 
i dalej (już łagodniejszy) do minimum przypa-
dającego na godziny 16–18. Następnie przepływ 
zaczynał rosnąć, najpierw wolno, a później dość 
szybko do godziny 22. Nocą wzrost przepływu 
był niewielki aż do osiągnięcia porannego mak-
simum. Zjawisko pulsacyjnych dobowych zmian 
przepływu w zlewniach górskich jest wiązane 
z dobową zmiennością niedosytu wilgotności 
powietrza i z aktualnym stanem retencji pod-
ziemnej (Pawlik-Dobrowolski 1977).

Wszystkie trzy zapory były budowlami 
kamienno-betonowymi i w tej konstrukcji funk-
cjonowały do czerwca 2005 roku. Wtedy to zostały 
uszkodzone przez szczególnie gwałtowne 
i wysokie wezbranie. Zaporę na potoku Skal-
skie zlikwidowano, natomiast zapory na Czarnej 
Wodzie oraz Białej Wodzie wybudowano na nowo 

Fot. 2. Limnigraf przy zaporze pomiarowej na potoku Biała Woda, fot. A. Jaguś
Phot. 2. A limnigraph by the measuring dam in the Biała Woda stream, phot. A. Jaguś
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przed rozpoczęciem kolejnego roku hydrologicz-
nego. Nowe obiekty były to zbrojone budowle 
betonowe z identycznymi jak wcześniej insta-
lacjami przelewów. Funkcjonują one do dzisiaj 
wraz z limnigrafami. Można je dostrzec w cen-
trum Jaworek, w pobliżu karczmy „Bacówka”. 
Kontrola pracy limnigrafów odbywa się w porze 
porannej i jest połączona z odczytem wodowska-
zowym.

Warto dodać, że przepływy Czarnej Wody 
i Białej Wody były rejestrowane okresowo 
za pomocą mniej trwałych przelewów także 
w innych profilach, zlokalizowanych w środkowej 
części biegu potoków, między innymi przez Paw-
lika-Dobrowolskiego (1971). Materiał liczbowy 
z poszczególnych profilów posłużył między 
innymi do określania udziału odpływu powierzch-
niowego i gruntowego w odpływie całkowitym 
(Figuła 1966b, Pawlik-Dobrowolski 1971), 
a także badań nad środowiskowo-przestrzennymi 
uwarunkowaniami odpływu, np. wspomnianą 
lesistością zlewni (Kurek 1971, 1977).

pomiary klimatoloGiczne

Założenie przez IMUZ w 1955 roku stacji klimato-
logicznej w Jaworkach rozpoczęło ciągłe pomiary 
parametrów meteorologicznych w tym rejonie. 
Zgodnie z klasyfikacją Państwowego Instytutu 
Hydrologiczno-Meteorologicznego, przekształ-
conego końcem grudnia 1972 r. w Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej, była to stacja 
meteorologiczna III rzędu. Funkcjonuje ona 
do dziś i jest zlokalizowana w ujściowej części 
doliny Białej Wody na wysokości 600 m n.p.m. 
Można ją dostrzec po prawej stronie drogi bie-
gnącej do rezerwatu „Biała Woda” (po minięciu 
zabudowań dawnej mleczarni). Rejestracja para-
metrów meteorologicznych służyła od początku 
podbudowie badań hydrologicznych i łąkowo-
-pastwiskowych. Gromadzone dane analizowano 
wespół z danymi meteorologicznymi z innych 
działających ówcześnie obiektów pomiarowych 
rozmieszczonych w zlewni Grajcarka. IMUZ dys-
ponował na tym terenie w owym czasie (jeszcze 
w latach 70. XX w.) trzydziestoma posterunkami 
opadowymi (z okresowymi pomiarami wilgot-
ności gleby, parowania i temperatury), czterema 

punktami pluwiograficznymi oraz wieżą do badań 
mikroklimatu leśnego o wysokości około 30 m. 
Tak gęsta sieć pomiarowa umożliwiała prowa-
dzenie szczegółowych badań mikroklimatycznych 
oraz fitoklimatycznych. Z biegiem lat posterunki/
punkty były sukcesywnie likwidowane, a pomiary 
meteorologiczne poza kluczową stacją klimato-
logiczną wykonywano okresowo w zależności 
od potrzeb badawczych.

Wyniki pomiarów dokonywanych na stacji 
klimatologicznej zostały opublikowane w ukła-
dzie dekadowym lub miesięcznym (w zależności 
od parametru), najpierw dla 25-lecia 1956–1980 
(Kopeć i in. 1982, 1985), a następnie 10-lecia 
1981–1990 (Kopeć i in. 1992). Dane z lat następ-
nych, wraz z bieżącymi, są archiwizowane i ana-
lizowane w Małopolskim Ośrodku Badawczym 
ITP w Krakowie. Dostępny materiał liczbowy 
z wielolecia 1956–1990 pozwala na podstawowe 
rozpoznanie warunków klimatycznych okolic 
Jaworek. Warto więc nadmienić, że tutejszy klimat 
jest bardzo łagodny i ciepły jak na region górski 
– średnia roczna temperatura powietrza jest równa 
6,0°C. Wyróżnia się między innymi niewysokimi 
opadami (średnia roczna suma wynosi 892 mm), 
niewielką wietrznością (58,2% obserwacji sta-
nowi cisza), znacznym usłonecznieniem (średnia 
dzienna równa 3,5 h) i długim okresem wegeta-
cyjnym (III dekada marca – I dekada października).

Instrumenty tworzące obecne oprzyrządo-
wanie stacji klimatologicznej są odpowiednio 
rozmieszczone na ogrodzonym terenie. Są one 
standardowymi urządzeniami o wysokiej czu-
łości i jednoczesnej odporności na wpływy 
atmosferyczne. Daje to możliwość ich długo-
trwałej eksploatacji. Obserwacje meteorologiczne 
od początku istnienia stacji są wykonywane trzy 
razy na dobę, w godzinach: 6, 12 i 18 czasu 
uniwersalnego (UTC). W praktyce ich terminy 
w okresie letnim (czas wschodnioeuropejski) 
przypadają na godziny 8, 14 i 20, natomiast 
w okresie zimowym (czas środkowoeuropejski) 
na godziny 7, 13 i 19. Każda obserwacja (poranna, 
południowa, wieczorna) obejmuje zarówno 
pomiary instrumentalne, jak i spostrzeżenia wizu-
alne. Niemal wszystkie pomiary (z wyjątkiem 
pomiaru ciśnienia atmosferycznego) odbywają 
się w ogródku meteorologicznym (Tab. I).
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Najważniejszym stanowiskiem pomiarowym 
jest klatka meteorologiczna (Fot. 3), w której 
na wysokości 2 m nad poziomem gruntu dokonuje 
się pomiarów: temperatury powietrza, wilgotności 
względnej i parowania. Odrębne stanowiska służą 
do pomiarów: prędkości i kierunku wiatru, tem-
peratury powietrza przy gruncie oraz w gruncie, 
opadu atmosferycznego, a także usłonecznienia. 

Do pomiaru tego ostatniego parametru służy 
heliograf Campbella-Stokesa.

Uzupełnieniem terminowych obserwacji mete-
orologicznych są informacje rejestrowane przez 
przyrządy samopiszące. Zapisy zmian określo-
nych parametrów meteorologicznych mają postać 
ciągłych linii kreślonych tuszem na specjalnie 
wyskalowanych paskach papieru. Używanie 

Tabela I. Parametry rejestrowane w ogródku meteorologicznym ITP w Jaworkach
Table I. Parameters registered in the ITP meteorological garden in Jaworki

Termin 
obserwacji
Observation time

Parametr
Parameter

Poranna
Morning
6 UTC

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

Temperatura powietrza w klatce meteorologicznej:
– termometr suchy
– termometr zwilżony (notuje się fakt oblodzenia batystu)
– termometr maksymalny
– termometr minimalny
Air temperature in the meteorological cage:
– dry thermometer
– wet bulb thermometer (the icing of the lawn is recorded)
– maximum thermometer
– minimum thermometer
Wilgotność względna powietrza w klatce meteorologicznej
Relative air humidity of the air in the meteorological cage
Parowanie w klatce meteorologicznej (rejestrowano sezonowo do X 2013 r.)
Evaporation in the meteorological cage (recorded seasonally until October 2013)
Kierunek i prędkość wiatru
Wind direction and speed
Temperatura powietrza przy gruncie (na termometrze minimalnym)
Air temperature at the ground (the minimum thermometer)
Temperatura w gruncie na głębokościach: 5 cm, 10 cm, 20 cm i 50 cm
Temperature in the ground at depths: 5 cm, 10 cm, 20 cm and 50 cm
Wielkość zachmurzenia nieba (skala 0–10)
Sky cloudy (scale 0–10)
Rodzaj i wysokość chmur
Clouds type and height
Zjawiska atmosferyczne występujące w terminie obserwacji
Atmospheric phenomena occurring at the observation time
Widoczność (w kilometrach)
Visibility (in kilometers)
Grubość pokrywy śnieżnej (sezonowo)
Snow cover thickness (seasonally)
Wysokość opadu atmosferycznego za ostatnią dobę (notowana z datą ubiegłego dnia)
Precipitation amount for the last day (recorded on the previous day)

Południowa
Noonday
12 UTC

1–10. Zgodnie z obserwacją poranną
According to the morning observation

Wieczorna
Evening
18 UTC

1–10.

11.

Zgodnie z obserwacją poranną (wszystkie termometry ekstremalne po odczycie 
nastawia się na temperaturę aktualną)
According to the morning observation (all extreme thermometers after reading are 
set to the current temperature)
Usłonecznienie (wymiana paska w heliografie)
Sunlight time (belt replacement in the heliograph)
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samopisów pozwala nie tylko na odczyt wartości 
badanego parametru o dowolnej porze, lecz także 
na śledzenie przebiegu i tendencji zmian tych 
wartości. W ramach funkcjonowania stacji klima-
tologicznej działają trzy przyrządy samopiszące: 
barograf, termohigrograf i  pluwiograf.

uWaGi końcoWe

Efektem opisanych pomiarów są przeszło 
60-letnie, niemal nieprzerwane ciągi danych sta-
nowiące nieoceniony materiał naukowo-badawczy 
i użytkowy. Dane hydrologiczne dokumentują 
zasoby wodne, pozwalając między innymi na ana-
lizę zmian częstości występowania niżówek lub 
wezbrań. Z kolei dane meteorologiczne parame-
tryzują klimat i ujawniają różnorodne odchylenia 
od średnich charakterystyk wieloletnich. Szcze-
gólnie ważna jest jednorodność ciągów danych 
liczbowych powstałych w wyniku pomiarów 
i obserwacji dokonywanych do chwili obecnej 
przez człowieka, z wykorzystaniem przez 

te wszystkie lata podobnego technologicznie 
instrumentarium. Błędy wynikające z czynnika 
ludzkiego można uznać za nieistotne. Wiąże się 
to z faktem wykonywania prac pomiarowo-obser-
wacyjnych i konserwacji aparatury ze szczególną 
starannością. Od kilkunastu lat obowiązki te pełni 
pan Tadeusz Nieć (Fot. 4) – pasjonat monito-
rowania procesów i zjawisk hydrometeorolo-
gicznych, który przejął warsztat pracy po ojcu. 
Wszelkie urządzenia i przyrządy są profesjonalnie 
użytkowane, a ewentualne usterki – niezwłocznie 
usuwane. Zbierane dane pomiarowe są własnością 
Małopolskiego Ośrodka Badawczego ITP w Kra-
kowie. Przedstawiony monitoring powinien być 
utrzymany i realizowany w następnych latach 
i dziesięcioleciach.

Fot. 3. Klatka meteorologiczna w Jaworkach, fot. A. Jaguś
Phot. 3. Meteorological cage in Jaworki, phot. A. Jaguś

Fot. 4. Tadeusz Nieć (z lewej) – obserwator i konserwator 
urządzeń pomiarowych ITP; z prawej autor artykułu, fot. 
M. Zaród
Phot. 4. Tadeusz Nieć (on the left) – observer and conservator 
of ITP measurement devices; the author of the article on the 
right, phot. M. Zaród
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summary

The article presents hydrometeorological moni-
toring that has been implemented since 1953 in 
the area of Jaworki. The origins of the meas-
urement system were mentioned and the scope 
and methods were discussed, separately in the 
part devoted to hydrological measurements, and 
next the functioning of the climatological station. 
Monitoring was initiated in order to optimize the 
conditions of sheep farming in Małe Pieniny Mts, 
and over time it was directed to the recognition of 
water resources in this area.

Hydrological measurements are carried out in 
the catchment basin of Grajcarek spring streams 
which connect in Jaworki (Fig. 1). There were 
numerous research points working in that area 
in the past, however, currently the measurement 
cross-sections are located in the Biała Woda and 
Czarna Woda (Phot. 1) streams near the point of 
their connection. These are small measuring bar-
riers with limnigraphs (Phot. 2) which register the 
state and indirect flow of water. These measure-
ments allow to analyse water resources of indi-
vidual catchments.

Meteorological measurements are performed 
at weather station and include many parameters 
(Table 1) to study the climate. There is a meteoro-
logical cage in the meteorological garden (Phot. 3) 
and instruments for measuring wind speed, wind 
direction, air temperature, ground temperature, 
precipitation, as well as insolation. The measure-
ments enable to recognize the features of the cli-
mate of Jaworki.

In the paper a great deal of attention was paid 
to huge scientific and research significance and 
applicability of long-term environmental moni-
toring programs.


