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Abstract. The climate of Pieniny is characterized by high variability of thermal 
conditions with very large amplitudes of temperature between sunny southern 
slopes and shady northern ones as well as river valleys, particularly Dunajec 
river valley. The article presents preliminary data from fully automatic meas-
urement of temperature and the results are presented as monthly averages 
and extreme values from the period 1998–2017. The monitoring of thermal 
conditions at Trzy Korony is the only information about this climate factor 
and can be used as a background for other nature research conducted in the 
Pieniny National Park.
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Wstęp

W 2017 roku upłynęło 20 lat od rozpoczęcia badań 
w ramach monitoringu klimatycznego na terenie 
Pienińskiego Parku Narodowego, opartego 
o system pomiarów automatycznych temperatury 
powietrza (Karwowski 1997). Założone stałe 
stacje pomiarowe nawiązują do wytypowanych 
pięter klimatycznych w Pieninach (Kostrakiewicz 
1982). Jedno ze stanowisk pomiarowych zlokali-
zowano na szczycie Trzech Koron na wysokości 
ok. 980 m n.p.m. (Fot. 1). Obecnie stanowisko 
to jest jedynym źródłem informacji o stosunkach 
termicznych reprezentujących obszar wierzchowi-
nowy Pienin Właściwych. 

Prezentowane wyniki stanowią próbę zesta-
wienia dotychczasowych danych pomiarowych 
oraz obliczonych na ich podstawie wskaźników 

klimatycznych dla stacji pomiarowej na Trzech 
Koronach. 

Metodyka badań

Pomiar temperatury powietrza dokonywano 
za pomocą termometrów HOBO, zespolonych 
z rejestratorem firmy Onset, umieszczonych 
w standardowych osłonach radiacyjnych. Pomiary 
dokonywano co godzinę i rejestrowano w pamięci 
wewnętrznej. Brak dublowania pomiaru oraz 
brak stacji o podobnych warunkach wysoko-
ściowych i topograficznych, w razie niekorzyst-
nych czynników zewnętrznych (wyładowania 
atmosferyczne, awarie sprzętu, brak zasilania), 
powodował utratę danych lub wyniki stawały 
się niewiarygodne. Braki danych do 2008 roku 
uzupełniono metodami statystycznymi, co było 
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niezbędne dla oceny stosunków termicznych 
południowego stoku Trzech Koron (Miczyński, 
Kozak 2000) oraz zmienności termicznych pór 
roku (Łepko i in. 2011). 

Wyniki badań

W okresie dwudziestolecia 1998−2017 średnia 
roczna temperatura powietrza na Trzech Koro-
nach, uzyskana z pomiarów bezpośrednich, 
wahała się od 5,3°C (w 2003 r.) do 6,1°C (w 2000 
i 2007 r.) (Tab. I). Trudno w tej sytuacji ustosun-
kować się do wielolecia, ponieważ braki danych 
są zbyt duże. Więcej informacji niosą średnie 
miesięczne, jednak dużo jest przypadków, kiedy 
ciąg pomiarowy urywa się w różnych okresach 
miesiąca, uniemożliwiając obliczenie tych wskaź-
ników. 

Najwięcej średnich miesięcznych temperatur 
powietrza pochodzi z miesięcy letnich. Naj-
wyższe średnie miesięczne temperatury powietrza 
odnotowano w lipcu i sierpniu, które oscylowały 

w przedziale 15,0–16,0°C. Najcieplejszym mie-
siącem okazał się sierpień 2015 r. z temperaturą 
średnią 19,4°C. Najniższą średnią miesięczną 
temperaturą powietrza charakteryzowały się mie-
siące zimowe, które wynosiły od 4,9°C w 2000 r. 
do –10,7 w 2012 r.

Wartości ekstremalne dają pełniejszą infor-
mację, ponieważ w okresach zimowych jak i let-
nich utrzymuje się ciągłość danych (Tab. II). Trzeba 
wyjaśnić, że temperatura ekstremalna to najniższa 
i najwyższa wartość zarejestrowana w terminach 
pomiarowych, a nie faktyczne dobowe ekstrema 
absolutne. Ten problem występuje jednak przy 
wielu pomiarach elektronicznych z wykorzysta-
niem zestawów automatycznych mających różne 
oprogramowanie. 

Najniższą temperaturę powietrza odnoto-
wano w miesiącach zimowych grudzień–luty. 
Spadki temperatury dochodziły do –27,7° (sty-
czeń 2006 r.). Należy też zaznaczyć, że spadki 
poniżej –10,0°C notowano także w listopadzie 
i marcu. Temperaturę poniżej 0°C notowano 

Fot. 1. Widok na Trzy Korony z orientacyjną lokalizacją stanowiska pomiarowego, fot. E. Zając
Phot. 1. The view of Trzy Korony from Sromowce Niżne. The arrow indicates the approximate location of the monitoring site, 
phot. E. Zając
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Tabela I. Średnie roczne oraz miesięczne wartości temperatury powietrza [°C] na Trzech Koronach w latach 1998–2017
Table I. The average annual and monthly air temperatures [°C] at Trzy Korony over the period 1998–2017

               Miesiąc 
Rok           Month
Year        

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII

1998 –2,1 0,6 –2,3 6,9 10,1 14,2 14,3 x 10,5 5,4 –2,3 –2,4 x
1999 –1,7 –5,4 0,8 6,1 9,7 13,3 15,7 13,7 13,6 5,2 –0,7 –3,6 5,6
2000 –6 –2,2 –1 8,5 12,2 13,7 12,8 15,8 9 10,6 4,9 –0,6 6,4
2001 –3,5 –3 –0,7 4,4 11,2 10,8 15,5 x - x –2,1 –7,9 x
2002 –2,7 0,8 1,7 4,6 13,2 14,1 16,4 16,1 9,1 3,6 2,7 –6,2 6,1
2003 –5,9 –7,2 –0,7 3,5 13 15,2 15,2 16,7 11,2 2,1 3,3 –2 5,3
2004 - - - - - - - - - - - - -
2005 –3,2 –4,8 x - x 12,1 15,7 13,5 11,7 7,4 0,5 –4,3 x
2006 –5,8 –5,9 –3 6,2 x - - - - x 2,8 –0,4 x
2007 –0,8 –2 2,5 6,4 11,9 14,9 16 15,2 9 4,8 –1,9 –2,6 6,1
2008 –2 –1,2 x - x 14,6 14,6 15,2 9,1 7,1 2,8 –1,6 x
2009 –5,3 –4,8 –1,7 9,4 10,1 12,2 16,2 15,4 12,5 4,1 3 –3,8 5,6
2010 - - - - - - 16,6 15,2 8,6 3,3 x - x
2011 - - - x 10,5 13,6 13,7 15,9 13,3 5,7 1,3 –1,5 x
2012 –4,6 –10,2 1,1 6,2 11,5 14,3 16,8 16,3 12,3 x - - x
2013 - - - - - x 16 16,3 8,7 8,7 2,5 –0,8 x
2014 –1 0,4 3,3 6,5 x - x x - - - - x
2015 - - - x 9,3 13,6 17,3 19,4 11,6 x o o x
2016 o o o o o o o o o o o o x
2017 o o o o o 15,1 15,2 17 10,2 6,6 0,8 –2,3 x

x – częściowy brak danych; - – brak danych; o – zawieszenie pomiarów
x – partial lack of data; - – lack of data; o – suspension of measurements

Tabela II. Minimalna temperatura powietrza [°C] na Trzech Koronach w latach 1998–2017
Table II. Minimum air temperature [°C] at Trzy Korony over the period 1998–2017

               Miesiąc 
Rok           Month
Year        

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII

1998 –14,3 –15,4 –11,8 –2,1 –0,6 6,7 4,5 x 3,2 –1,2 –15,3 –18,3 –18,3
1999 –16,5 –16,6 –7,4 –2,5 –0,8 4 8,5 6,6 5,5 –3,8 –9,4 –12,5 –16,6
2000 –16,4 –10,4 –7,9 –5,6 0,4 3,6 4,7 6,7 0,4 1,2 –2 –11,9 –16,4
2001 –9,9 –12,5 –8,4 –7,9 2 3,6 8,5 x - x –9,4 –21,8 –21,8
2002 –19,8 –11,4 –5,6 –8,9 5,1 3,6 8,1 10,3 0,8 –2,5 –7,9 –17,1 –19,8
2003 –17,1 –16,5 –12,2 –9,9 0,4 5,9 7,4 7,4 2,8 –9,9 –5,6 –13,6 –17,1
2004 - - - - - - - - - - - - -
2005 –20,4 –22,5 x - x 2 8,5 5,9 1,6 –1,6 –10,9 –10,4 –22,5
2006 –27,5 –15,9 –11,4 –4,6 x - - - - x –8,4 –8,9 –27,5
2007 –11,1 –11,2 –4,3 –4,3 –3,9 7,4 6,2 6,6 1,9 –3,4 –10,2 –9,1 –11,2
2008 –12,7 –14,8 x – x 5,1 7,7 5,8 –0,1 –0,5 –8,3 –12,7 –14,8
2009 –15,1 –13,9 –9,8 –0,4 –0,5 3,6 7,4 7,9 4,1 –5,5 –5,7 –18,5 –18,5
2010 - - - - - - 7,5 5,6 0,1 –3,4 x - x
2011 - - - x –3,5 6,2 3,8 6,3 6 –4 –5,9 –9,4 x
2012 –15,3 –23,5 –11,4 –7,4 0,5 4,2 7,4 7,3 2,6 x - - x
2013 - - - - - x 5,8 8,1 –0,5 –3,2 –8,7 –8,2 x
2014 –12,4 –2,5 –1,5 –0,4 x - x x - - - - x
2015 - - - x 2,2 5,4 6,2 9,9 3,1 x o o x
2016 o o o o o o o o o o o o o
2017 o o o o o 7 7,1 6,5 5,3 –3.4 –6,4 –7,8 x

x – częściowy brak danych; - – brak danych; o – zawieszenie pomiarów
x – partial lack of data; - – lack of data; o – suspension of measurements
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już we wrześniu i występowała ona do maja. 
Warunki termiczne są w wyższych partiach 
Pienin łagodniejsze i nie obserwowano spadków 
temperatury poniżej –30,0°C, jak to ma często 
miejsce w Kotlinie Nowotarskiej. Spadki poniżej 
–20,0°C wystąpiły w trzech latach na jedenaście 
lat  obserwacji.

Temperatury maksymalne powyżej 20,0°C 
notowano w kwietniu oraz październiku (Tab. III). 
Najwyższa temperatura osiągnęła 31,6°C i odno-
towana została w lipcu 2005 r. Mimo, że wyniki 
pomiarów nie pozwalają na zestawienie pełnych 
wartości rocznych jak i miesięcznych dla całego 
20-letniego okresu badawczego, należy pamiętać, 
że baza danych oparta jest o wartości godzinowe, 
które zestawione z innymi posterunkami pomiaro-
wymi na terenie PPN mogą posłużyć do badania 
różnych zjawisk meteorologicznych, jak choćby 
określenie występowania zjawisk inwersyjnych 
czy kontrastów termicznych z dnami dolin rzecz-
nych czy stokami o różnej ekspozycji. Możliwe 

to będzie po uporządkowaniu, zweryfikowaniu 
i zestawieniu danych z całego monitoringu kli-
matycznego w Pienińskim Parku Narodowym.

podsuMoWanie

Intencją autorów nie było prezentowanie zaawan-
sowanych analiz klimatycznych, ale ukazanie 
aktualnego stanu monitoringu warunków termicz-
nych z 20 lat pomiarów prowadzonych na Trzech 
Koronach. Mimo dysponowania niepełnymi 
danymi, w dobie coraz krótszych badań i eks-
perymentów, monitoring klimatyczny na Trzech 
Koronach przetrwał próbę czasu. 

Trzeba podkreślić, że monitoring elementów 
klimatycznych musi być prowadzony w stałych, 
niezmiennych warunkach oraz należy dublować 
pomiary. Istnieje też pilna potrzeba założenia 
drugiej stacji o podobnych warunkach środowi-
skowych górnego piętra Pienin, np. na Czerteziku 
lub Sokolicy. 

Tabela III. Maksymalna temperatura powietrza [°C] na Trzech Koronach w latach 1998–2017
Table III. Maximum air temperature [°C] at Trzy Korony over the period 1998–2017

               Miesiąc 
Rok           Month
Year        

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII

1998 10,2 12,2 13,7 17,7 24,4 23,6 27,5 x 20,5 16,6 7 5,3 x
1999 11,7 8,8 14,5 16,3 22,6 23,3 28,7 26,5 22,2 18,4 14,2 4,4 28,7
2000 2,5 8,1 11,7 24,7 23,3 29,7 26,1 32 22,6 22,6 13,5 8,8 32
2001 6,3 11 11,8 20,5 23,4 22,9 26,2 x - x 12,8 –0,4 x
2002 7,7 10,6 14,9 15,6 23,6 29,4 29,4 25,4 23,3 15,2 15,9 4,5 29,4
2003 2 8,1 14,2 21,9 25,4 26,5 30,1 27,9 26,5 17,7 11,3 8,1 30,1
2004 - - - - - - - - - - - - -
2005 8,2 3,4 x - x 26,5 31,6 25,1 23,3 18,7 13,5 2 31,6
2006 5,9 8,1 11,7 19,1 x - - - - x 11,8 10,2 x
2007 9,4 6,6 12,2 20,6 25,6 24 31,1 27,1 21,7 18,7 9,1 5,9 31,1
2008 5,6 13,5 x - x 27,2 26,3 24,8 27,5 18,3 17,9 6,3 27,5
2009 3,9 7,6 8,1 18,8 24,4 24,4 28 24,5 21,9 19,9 12,5 10,2 28
2010 - - - - - - 27,8 25,5 17,5 15,5 x - 27,8
2011 - - - x 22,8 23,6 25,3 26,4 24,9 19,2 14,6 7 26,4
2012 2 3,1 17,7 26,1 26,2 27,7 29 29,1 26,6 x - - 29,1
2013 - - - - - x 29,7 31,2 21,9 20,5 16,1 9,5 31,2
2014 7.4 7 14,1 15,7 x - x x - - - - x
2015 - - - x 20,9 26,1 29,6 31,8 31,7 x o o x
2016 o o o o o o o o o o o o o
2017 o o o o o 25,7 27,2 29 22,1 21,2 10,3 7,7 29

x – częściowy brak danych; - – brak danych; o – zawieszenie pomiarów
x – partial lack of data; - – lack of data; o – suspension of measurements
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suMMary

The article is an attempt to summarize the results 
of temperature monitoring conducted at Trzy 
Korony over the last twenty years (1998–2017). 

The monitoring is currently the only source of 
information on thermal conditions found at the top 
of the Pieniny Właściwe. The results presented 
in the article (Tab. I–III) provide opportunity 
to evaluate thermal conditions despite some data 
gaps. The background material creates a database 
of hourly measurements and can be used for pre-
paring detailed climate assessment. The aim of 
the authors was not to present advanced climatic 
analyses, but to present the current state of moni-
toring as a source of information for species and 
habitat protection in the Pieniny as well as for 
understanding the processes associated with all 
elements of biodiversity.


