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S t r e s z c z e n i e 

Wilgotność powietrza, charakteryzująca zawartość pary wodnej w powietrzu, jest elementem od-
grywającym istotną rolę w procesach meteorologicznych zachodzących w atmosferze.  

Głównym celem opracowania jest ocena zróżnicowania warunków higrycznych w dorzeczu gór-
nej Wisły na tle cyrkulacji atmosferycznej. Wykorzystano dane dobowe z lat 1981–2010, pochodzące 
z 9 stacji synoptycznych. Przedstawiono zróżnicowanie w czasie i przestrzeni wilgotności właściwej 
i niedosytu wilgotności powietrza. Oddziaływanie czynnika cyrkulacyjnego określono wykorzystując 
kalendarz sytuacji synoptycznych w dorzeczu górnej Wisły T. Niedźwiedzia.  

Z przeprowadzonej analizy wynika istotna zależność zawartości pary wodnej w powietrzu, 
zwłaszcza w ujęciu sezonowym, od aktualnej sytuacji synoptycznej. Stwierdzono również duże zróż-
nicowanie przestrzenne warunków higrycznych w określonych warunkach cyrkulacyjnych. Najbar-
dziej niekorzystne warunki higryczne, prowadzące m.in. do wysuszenia przypowierzchniowych 
warstw gleby, panują w sytuacji antycyklonalnej z napływem mas powietrza z południowego zacho-
du. Dobra zależność warunków wilgotnościowych od cyrkulacji atmosferycznej jest widoczna przede 
wszystkim w chłodnej połowie roku. W miesiącach letnich sytuacja jest bardziej skomplikowana, co 
może również świadczyć o istotnym wpływie czynnika radiacyjnego oraz lokalnych warunków śro-
dowiskowych.  
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WSTĘP 

Atmosfera jest systemem dynamicznym, bogatym w sprzężenia zwrotne. Ich 
znajomość może się przyczynić do wyjaśnienia wielu procesów zachodzących 
w środowisku przyrodniczym. Zmienność cyrkulacji atmosferycznej warunkuje 
m.in. cechy klimatyczne danego obszaru. Mimo że układy baryczne, wraz z okre-
ślonymi kierunkami napływu mas powietrza, są często strukturami krótkotrwałymi, 
zmieniającymi się niekiedy nawet w ciągu jednej doby, ich oddziaływanie na wa-
runki pogodowe może trwać zdecydowanie dłużej. Jest to zależne od rodzaju masy 
powietrza, od jej obszarów źródłowych, stopnia transformacji oraz intensywności 
samej cyrkulacji atmosferycznej. 

Prowadzone dotychczas badania zmienności warunków cyrkulacyjnych świad-
czą o silnych związkach temperatury z globalnymi wskaźnikami cyrkulacji, obli-
czonymi dla Europy i Atlantyku, np. NAO (North Atlantic Oscillation Index1)). 
Podobne powiązania są także potwierdzone w skali lokalnej, zarówno w przypadku 
temperatury powietrza, jak i opadów atmosferycznych [DEGIRMENDŽIĆ i in. 2004; 
DOMONKOS i in. 2003; HUANG i in. 2006; KYSELÝ 2008; NIEDŹWIEDŹ 1993a,b; 
TRIGO, DACAMARA 2000]. Na podstawie tych wyników można sądzić, że zmien-
ność warunków cyrkulacyjnych wpływa także na warunki higryczne, brak jest jed-
nak prac w pełni potwierdzających to przypuszczenie.  

Wilgotność powietrza, charakteryzująca zawartość w nim pary wodnej, jest 
elementem, odgrywającym istotną rolę w procesach meteorologicznych zachodzą-
cych w atmosferze, m.in. w transporcie energii [UNGER 1993]. Obecność pary 
wodnej w powietrzu wpływa głównie na zachmurzenie, przez co – pośrednio – na 
dopływ promieniowania słonecznego oraz występowanie opadów atmosferycz-
nych. Co więcej, parametry wilgotności powietrza są często wykorzystywane 
w algorytmach modeli klimatycznych, m.in. w modelach prognozujących wpływ 
zmian klimatycznych na plony [HUTH 2005]. Teoretycznie globalny wzrost tempe-
ratury powietrza spowoduje zwiększenie zawartości pary wodnej w powietrzu 
o około 7% [TRENBERTH i in. 2005; WILLET i in. 2008], jednak stałe modyfikowa-
nie przez człowieka powierzchni czynnej, prowadzące do ograniczenia swobodnej 
dostawy pary wodnej do atmosfery, skutkuje deficytem wilgoci w powietrzu. Wy-
suszenie powietrza wzmaga jego zdolność absorpcyjną, co z kolei – zwłaszcza 
w okresie wegetacyjnym – prowadzi do zintensyfikowania ewapotranspiracji 
i przesuszenia przypowierzchniowych warstw gleby.  

Dorzecze górnej Wisły, obejmujące obszar ok. 51 tys. km2, odznacza się uroz-
maiconą rzeźbą terenu. Występują tu cztery typy rzeźby: górski, wyżynny, podgór-
ski i nizinny. Do cech charakterystycznych regionu należy zaliczyć zarówno jego 
wyniesienie nad poziomem morza (średnio ok. 340 m n.p.m.; od 120 m n.p.m. 
                           
1) North Antlantic Oscillation Index – Oscylacja Północnoatlantycka; wskaźnik oparty na różnicy 
ciśnienia atmosferycznego między dwoma stałymi ośrodkami barycznymi, kształtującymi warunki 
pogodowe w Europie: wyżem azorskim i niżem islandzkim.  
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w dolinie Wisły po nieco ponad 2500 m n.p.m. w Tatrach), jak i znaczne wysoko-
ści względne, sięgające na obszarze Karpat 300 m. Cechą charakterystyczną jest 
także występowanie płaskich wierzchowin i szerokich den dolin oraz równin tera-
sowych, cechujących rzeźbę wyżynną i pogórską oraz typowo nizinne niskie, za-
lewowe dna dolin [STARKEL 1991]. 

Dorzecze górnej Wisły jest obszarem najbardziej zróżnicowanym pod wzglę-
dem klimatycznym w Polsce, odznaczającym się gęstą siecią wód powierzchnio-
wych. Równocześnie obserwuje się tu stały rozwój osadnictwa i zmiany w użyt-
kowaniu gruntów (wielokrotne zwiększenie powierzchni zabudowanej, w tym 
dróg, kosztem powierzchni lasów i gruntów ornych). Konsekwencją takich zmian 
zagospodarowania zlewni jest systematyczne uszczelnianie jej powierzchni, a tym 
samym zmiany w cyklu hydrologicznym dorzecza (zwiększenie i przyspieszenie 
spływu powierzchniowego, zmiany intensywności procesów transpiracji) [NIE-

DŹWIEDŹ, OBRĘBSKA-STARKLOWA 1991].  
Głównym celem pracy jest ocena uwarunkowań mezocyrkulacyjnych zróżni-

cowania warunków higrycznych w dorzeczu górnej Wisły. Urozmaicona charakte-
rystyka środowiskowa obszaru daje podstawy by przypuszczać, że uzyskane wyni-
ki będą reprezentatywne nie tylko dla omawianego regionu, ale mogą być interpre-
towane także w skali znacznej części kraju. 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I METODY BADAŃ 

Materiałem źródłowym są dane z lat 1981–2010, pochodzące z 9 stacji synop-
tycznych, zlokalizowanych w dorzeczu górnej Wisły (rys. 1). Wykorzystano war-
tości temperatury powietrza (pomiary psychrometryczne)2) oraz ciśnienia atmosfe-
rycznego z godziny 12 UTC, które następnie posłużyły do obliczenia niedosytu 
wilgotności powietrza oraz wilgotności właściwej wg powszechnie stosowanych 
formuł: 

 d = Es – Ea  (1) 

 
ep

E
S a

378,0

622


  (2) 

gdzie: 
d – niedosyt wilgotności, hPa; 
s – wilgotność właściwa, g·kg–1; 

                           
2) Od 2006 r. na większości stacji są prowadzone wyłącznie automatyczne pomiary wilgotności 
względnej, na podstawie których są obliczane wartości pozostałych parametrów wilgotności powie-
trza. 
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Rys. 1. Lokalizacja stacji na tle rzeźby terenu – dorzecze górnej Wisły; źródło: opracowanie własne 

Fig. 1. Stations location with the relief – Upper Vistula River basin; source: own studies 

Es – prężność maksymalna pary wodnej w danej temperaturze, hPa; 
Ea – prężność aktualna pary wodnej, hPa; 
p – ciśnienie atmosferyczne, hPa. 

Wybrane do analizy charakterystyki wilgotności powietrza są najczęściej wy-
korzystywane w badaniach hydroklimatologicznych do opisu warunków higrycz-
nych danego obszaru. Niedosyt wilgotności jest dodatkowo istotnym wskaźnikiem 
agrometeorologicznym. Deficyt wilgoci informuje o możliwościach absorpcyjnych 
powietrza, pośrednio wskazując na spodziewaną intensywność parowania. Wilgot-
ność właściwa, opisując aktualną zawartość pary wodnej w powietrzu, pozostaje 
parametrem niezależnym zarówno od warunków termicznych, jak i lokalnych 
czynników środowiskowych, dlatego można stwierdzić, że najpełniej oddaje 
wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wilgotność powietrza. Wybrany do analizy 
południowy termin pomiarowy odznacza się największym zróżnicowaniem warun-
ków higrycznych, równocześnie zaś zmniejszone jest oddziaływanie lokalnych 
czynników środowiskowych. 

W pierwszej kolejności przeanalizowano zróżnicowanie przestrzenne warun-
ków higrycznych w dorzeczu górnej Wisły w kolejnych sezonach roku. Wykorzy-
stano wspomniane wcześniej charakterystyki wilgotności obliczone niezależnie dla 
każdej z uwzględnionych stacji synoptycznych. Ponadto analizie poddano liczbę 
dni w okresie wegetacyjnym (IV–X) z niedosytem wilgotności d ≥ 10,0 hPa, po-
wodującym wzmożone parowanie terenowe, wpływając tym samym na warunki 
agrometeorologiczne [KOŹMIŃSKI, TRZECIAK 1975]. Przypadki ekstremalne wy-
różniono dodatkowo metodą percentyli. Za ekstremalne uznano dni, w których 
wartość wilgotności właściwej przekroczyła 90 percentyl (dni ekstremalnie wilgot-
ne S > Sp90%).  
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Do opisu cyrkulacji atmosferycznej i określenia skali oddziaływania czynnika 
cyrkulacyjnego na warunki wilgotnościowe, zastosowano kalendarz sytuacji syn-
optycznych NIEDŹWIEDZIA [2011]. Przeanalizowano zróżnicowanie wilgotności 
powietrza na stacjach badawczych w określonych sytuacjach synoptycznych w ko-
lejnych sezonach roku, jak również prawdopodobieństwa wystąpienia skrajnych 
warunków higrycznych podczas najczęściej w tym regionie kraju notowanych ad-
wekcji mas powietrza. W celu syntezy uzyskanych wyników posłużono się rów-
nież średnimi obszarowymi wartościami analizowanych charakterystyk wilgotności 
powietrza wyłączając z nich każdorazowo Kasprowy Wierch, który ze względu na 
wysokogórski charakter stacji odznacza się szczególnymi warunkami higrycznymi. 

WYNIKI BADAŃ 

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE WARUNKÓW HIGRYCZNYCH 

Na zawartość pary wodnej w powietrzu ma wpływ wiele czynników, tak me-
teorologicznych, jak i środowiskowych. Urozmaicona rzeźba dorzecza górnej Wi-
sły, jego zróżnicowane pokrycie oraz sieć rzeczna generują różnorodność warunków 
higrycznych, przy czym wyraźnie zaznacza się ich sezonowość. Głównym czynni-
kiem meteorologicznym, od którego zależy wilgotność powietrza jest, zgodnie 
z relacjami opisanymi równaniem Clausiusa-Clapeyrona, jego temperatura [WIL-

LET i in. 2008, WYPYCH 2010]. Zawartość pary wodnej może zwiększyć się wraz 
ze wzrostem temperatury, ponieważ zwiększa się zdolność absorpcyjna powietrza.  

Wilgotność właściwa powietrza (s) w dorzeczu górnej Wisły wynosi średnio 
(tab. 1) od 3,0 g·kg–1 zimą (styczeń) do niespełna 10 g·kg–1 w miesiącach letnich 
(lipiec, sierpień). Wiosną powietrze jest bardziej suche niż jesienią (średnio 
o 1 g·kg–1). Wyraźnie odmienne warunki wilgotnościowe występują w górach. Na 
Kasprowym Wierchu zawartość pary wodnej w powietrzu wynosi odpowiednio 
2,2 g·kg–1 zimą i 7,5 g·kg–1 latem (tab. 1). Zróżnicowanie przestrzenne wilgotności 
jest związane z rzeźbą terenu. W Karpatach i na Pogórzu wilgotność powietrza jest 
zdecydowanie mniejsza niż na obszarze wyżyn i w rozległych dolinach rzek. Na 
terenach wyniesionych wyżej mniejsza jest również amplituda roczna wilgotności 
niż na terenach pogórskich i na przedpolu Karpat (tab. 1).  

Podobne jest zróżnicowanie przestrzenne niedosytu wilgotności powietrza, któ-
ry choć ściśle zależny od temperatury, dodatkowo znajduje się pod wpływem 
czynników ją determinujących oraz warunków lokalnych, m.in. formy terenu, jego 
pokrycia, ekspozycji, itp. Najmniejsze wartości występują zimą (średnio 1,5 hPa), 
a największe w lipcu (11,2 hPa). Na Kasprowym Wierchu – podobnie jak w przy-
padku wilgotności właściwej – panują odmienne warunki wilgotnościowe. W ciągu 
całego roku niedosyt wilgotności nie przekracza tam 2,2 hPa (tab. 1), co wiąże się 
z niewielką roczną amplitudą temperatury, jak również brakiem czynników środo-
wiskowych wpływających na modyfikację sytuacji higrycznej. 
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Tabela 1. Roczny rozkład warunków higrycznych na wybranych stacjach synoptycznych w dorzeczu 
górnej Wisły (1981–2010) 

Table 1. Annual course of humidity conditions at selected synoptic stations in upper Vistula River 
basin (1981–2010) 

Stacja 
Station 

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

 Wilgotność właściwa s, g·kg–1   Specific humidity s, g·kg–1 
Rzeszów 3,0 3,2 3,9 5,2 7,5 9,1 10,1   9,9 8,2 6,3 4,6 3,4 6,2 
Tarnów 3,1 3,3 3,9 5,1 7,3 9,0 10,0 10,0 8,2 6,3 4,6 3,5 6,2 
Kraków 3,1 3,3 3,9 5,0 7,1 8,7   9,7   9,7 8,0 6,3 4,7 3,5 6,1 
Kielce 3,1 3,3 3,8 4,8 7,0 8,5   9,5   9,4 7,8 6,1 4,6 3,5 6,0 
Nowy Sącz 3,0 3,3 3,8 5,1 7,3 9,1 10,2 10,1 8,2 6,3 4,6 3,4 6,2 
Bielsko Biała 3,1 3,3 3,9 5,0 7,3 8,9   9,8   9,8 8,1 6,2 4,5 3,5 6,1 
Lesko 2,9 3,1 3,7 5,0 7,3 9,0 10,1 10,0 8,1 6,1 4,4 3,3 6,1 
Zakopane 2,8 2,8 3,2 4,2 6,3 7,9 8,8   8,8 7,2 5,5 4,0 3,1 5,4 
Kasprowy 
Wierch 

2,2 2,4 2,8 3,7 5,4 6,6 7,5   7,6 6,1 4,5 3,3 2,5 4,6 

 Niedosyt wilgotności d, hPa   Saturation deficyt d, hPa 
Rzeszów 1,2 1,6 3,5 6,9 9,4 10,9 12,4 12,0 8,2 5,0 2,2 1,2 6,2 
Tarnów 1,6 2,2 4,1 7,3 9,7 10,8 12,3 12,1 8,5 5,7 2,9 1,7 6,6 
Kraków 1,3 1,9 3,8 7,1 9,5 10,8 12,2 11,9 8,2 5,3 2,4 1,3 6,3 
Kielce 1,1 1,6 3,4 6,9 9,7 11,2 12,4 12,1 8,2 4,9 1,9 1,0 6,2 
Nowy Sącz 1,9 2,5 4,5 7,4 9,9 10,8 12,0 12,0 8,8 6,2 3,2 1,9 6,8 
Bielsko Biała 1,6 2,0 3,4 6,0 7,7   8,6 10,0 10,1 7,1 5,0 2,7 1,6 5,5 
Lesko 1,6 2,1 3,7 6,4 8,3   9,0   9,8   9,9 7,1 5,2 2,8 1,5 5,6 
Zakopane 1,8 2,3 3,5 5,6 7,1   7,8   8,8   8,8 6,7 5,2 2,8 1,8 5,2 
Kasprowy 
Wierch 

0,9 0,8 0,8 1,1 1,5   1,9   2,2   2,2 1,6 1,8 1,0 0,9 1,4 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Warto zwrócić uwagę na to, że – z wyjątkiem obszarów wysokogórskich – 
zróżnicowanie przestrzenne warunków higrycznych wykazuje zmienność sezono-
wą. Zimą różnice wilgotności właściwej i niedosytu wilgotności powietrza na ba-
danym terenie wynoszą zaledwie 0,3 g·kg–1 i 0,8 hPa, podczas gdy latem osiągają 
1,4 g·kg–1 i 3,4 hPa. 

Dni z ekstremalnymi warunkami higrycznymi (d ≥ 10,0 hPa) w okresie wege-
tacyjnym występują zwykle od maja do września, najczęściej w miesiącach letnich 
(lipiec, sierpień). Wyjątek stanowi Kasprowy Wierch, gdzie ekstremalne wartości 
niedosytu wilgotności notowane są także często w maju i w październiku. Zdecy-
dowanie częściej dni z dużym niedosytem wilgotności występują na przedpolu 
Karpat i na Pogórzu – około 40% dni. Liczba ta zmniejsza się wraz ze wzrostem 
wysokości nad poziomem morza, osiągając niespełna 1% na Kasprowym Wierchu.  
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WPŁYW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ NA WARUNKI HIGRYCZNE 

Na podstawie wieloletnich badań zmienności warunków cyrkulacyjnych można 
stwierdzić wyraźną sezonowość zjawisk cyrkulacyjnych w dorzeczu górnej Wisły 
[USTRNUL, CZEKIERDA 2007]. W chłodnej połowie roku dominuje napływ mas 
powietrza z zachodu związany z obecnością niżów atlantyckich, docierających nad 
kontynent europejski. W ciepłej połowie roku dominują sytuacje antycyklonalne. 
Wiosną wiąże się z nimi napływ mas powietrza z północy, latem natomiast ze 
wschodu [NIEDŹWIEDŹ 1981]. 

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy jednoznacznie potwierdza-
ją zdecydowaną sezonowość wpływu cyrkulacji atmosferycznej na warunki hi-
gryczne. 

Zimą  (XII–II) największe wartości wilgotności właściwej (średnio 3,9 g·kg–1) 
towarzyszą występowaniu w Polsce Południowej niżu z napływem mas powietrza 
z sektora południowo-zachodniego (rys. 2). Z kolei świadcząca o największej wil-
gotności względnej powietrza mała wartość niedosytu występuje podczas napływu 
mas powietrza ze wschodu w niżu (Ec). Najmniej wilgoci niosą przechłodzone ma-
sy powietrza z północnego wschodu i wschodu w wyżu. Największe wartości nie-
dosytu wilgotności powietrza są notowane, gdy w sytuacji antycyklonalnej napły-
wa powietrze z południowego zachodu (rys. 2). Największym zróżnicowaniem 
wilgotności powietrza cechują się zimą masy powietrza docierające nad obszar do-
rzecza górnej Wisły z południowego zachodu i zachodu, związane z obecnością 
niżów atlantyckich. Wilgotność właściwa wynosi wówczas średnio 3,4–4,0 g·kg–1 
(rys. 2), w skrajnych przypadkach sięgając 6,5 g·kg–1, niedosyt wilgotności zaś 
1,7–3,4 hPa (rys. 2), osiągając maksymalne wartości rzędu 14,2 hPa (odchylenie 
standardowe wynosi odpowiednio 1,0 g·kg–1 i 2,0 hPa). Najbardziej stabilne wa-
runki wilgotnościowe występują, gdy napływa powietrze z północy (odchylenie 
standardowe w przypadku wilgotności właściwej nie przekracza 0,5 g·kg–1, 
a w przypadku niedosytu wilgotności 0,8 hPa).  

W miesiącach letnich (VI–VIII) największa zawartość pary wodnej w powie-
trzu, sięgająca 11,0 g·kg–1, występuje zarówno w układach wysokiego, jak i niskie-
go ciśnienia w sytuacjach z napływem mas powietrza z sektora południowego (Sc, 
SEc, SWc, Sa, SEa, SWa). Równocześnie jednak są to sytuacje, w których stwier-
dzono największy (średnio 18,0 hPa) niedosyt wilgotności (rys. 2), spowodowany 
wysoką temperaturą powietrza i tym samym jego większą zdolnością do absorpcji 
pary wodnej. Zachodzi to przede wszystkim w sytuacjach cyklonalnych (duża war-
tość s i stosunkowo mała wartość d). W wyżach zawartość pary wodnej (s) jest 
nieznacznie niższa (rys. 2). Nieco odmienna jest sytuacja, gdy nad dorzeczem gór-
nej Wisły zalega bruzda cyklonalna (Bc). Może jej towarzyszyć napływ powietrza 
z północy. Duża (jedna z największych – średnio 10,8 g·kg–1) zawartość pary wod-
nej w chłodniejszym powietrzu, gwarantuje jego większą wilgotność (d < 10,0 hPa). 
Najmniejsza zawartość pary wodnej w powietrzu latem (średnio 8,0 g·kg–1) jest 
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związana z napływem powietrza z sektora północnego w wyżu (Na, NWa), sytua-
cja Nc warunkuje zaś dodatkowo – ze względu na niską temperaturę napływają-
cych mas powietrza – największe jego nasycenie (niedosyt wilgotności sięga śred-
nio jedynie około 4,0 hPa). 

Wpływ cyrkulacji na warunki higryczne wiosną  (III–V) i jesienią  (IX–XI) 
jest podobny. Najmniejsza zawartość pary wodnej w powietrzu jest związana z na-
pływem mas powietrza z północy w wyżu (Na), przy czym jesień jest bardziej wil-
gotna niż wiosna (wilgotność właściwa w sytuacji Na wynosi odpowiednio ok. 4,7 
i 4,4 g·kg–1). Najwięcej pary wodnej niosą ze sobą masy powietrza z północy, gdy 
nad dorzeczem górnej Wisły zalega bruzda cyklonalna (Bc). Jesienią wilgotność 
 

 

a)                                       b) 

c)                                       d) 
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właściwa sięga wówczas 7,4 g·kg–1, wiosną zaś 6,5 g·kg–1 (rys. 2). Powietrze jest 
najbardziej suche w sytuacji, gdy nad południową część kraju napływa powietrze 
z południowego zachodu oraz z południa w wyżu (SWa, Sa). Niedosyt wilgotności 
powietrza sięga wtedy 9,0 hPa jesienią i 11,0 hPa wiosną (rys. 2). Największym 
nasyceniem parą wodną (d < 3,0 hPa wiosną i d < 2,0 hPa jesienią) odznaczają się 
masy powietrza napływające z północy lub północnego wschodu w sytuacjach cy-
klonalnych (Nc, NEc).  

Na szczególną uwagę zasługuje to, że cyrkulacja atmosferyczna wpływa rów-
nież na rozkład przestrzenny wilgotności powietrza w ujęciu sezonowym. Naj-
mniejsze zróżnicowanie, wyrażone odchyleniem standardowym w obrębie po-
szczególnych typów sytuacji synoptycznych, jest notowane zimą. W przypadku 
wilgotności właściwej są to wartości rzędu średnio 1,0 g·kg–1, zaś niedosytu wil-
gotności ok. 1,0 hPa. Największe różnice przestrzenne zimą są notowane w sytua-
cji SWa, a najmniejsze podczas napływu mas powietrza z północy, przy czym 
zróżnicowanie między poszczególnymi typami to zaledwie odpowiednio 0,3 g·kg–1 
i 1,5 hPa wartości odchylenia standardowego (tab. 2). Odmienna jest sytuacja 
w ciepłej połowie roku, zwłaszcza latem. Znacznym zróżnicowaniem przestrzen-
nym odznacza się wówczas niedosyt wilgotności powietrza. Odchylenie standar-
dowe w sytuacji synoptycznej SWc sięga 7,0 hPa i nieznacznie mniej gdy napły-
wają masy powietrza z południa w niżu (tab. 2). Są to równocześnie sytuacje, 
w których są notowane największe zawartości pary wodnej w powietrzu latem (rys. 2). 
 

Rys. 2. Średnie oraz maksymalne i minimalne wartości wilgotności właściwej s i niedosytu wilgotno-
ści powietrza d w dorzeczu górnej Wisły (średnia obszarowa z wykluczeniem Kasprowego Wierchu) 
w typach sytuacji synoptycznych wg Niedźwiedzia w kolejnych porach roku (1981–2010): a) zima,  
b) wiosna, c) lato, d) jesień; Na – północna antycyklonalna, NEa – północno-wschodnia antycyklo-
nalna, Ea – wschodnia antycyklonalna, SEa – południowo-wschodnia antycyklonalna, Sa – połu-
dniowa antycyklonalna, SWa – południowo-zachodnia antycyklonalna, Wa – zachodnia antycyklo-
nalna, NWa – północno-zachodnia antycyklonalna, Ca – centralna antycyklonalna, centrum wyżu, Ka 
– klin antycyklonalny lub wał wyżowy, Nc – północna cyklonalna, NEc – północno-wschodnia cy-
klonalna, Ec – wschodnia cyklonalna, SEc – południowo-wschodnia cyklonalna, Sc – południowa 
cyklonalna, SWc – południowo-zachodnia cyklonalna, Wc – zachodnia cyklonalna, NWc – północno-
zachodnia cyklonalna, Cc – centralna cyklonalna, centrum niżu, Bc – bruzda cyklonalna, X – nieokre-
ślona lub siodło baryczne; źródło: wyniki własne 

Fig 2. Mean, maximum and minimum values of specific humidity s and saturation deficit d in upper 
Vistula river basin (areal mean – Kasprowy Wierch excluded) in synoptic situations by Niedźwiedź in 
particular seasons (1981–2010): a) winter, b) spring, c) summer, d) autumn; Na – northerly anticy-
clonic, NEa – north-easterly anticyclonic, Ea – easterly anticyclonic, SEa – south-easterly anticyclon-
ic, Sa – southerly anticyclonic, SWa – south-westerly anticyclonic, Wa – westerly anticyclonic, NWa 
– north-westerly anticyclonic, Ca – central anticyclone situation, high center, Ka – anticyclonic 
wedge or ridge of high pressure, Nc – northerly cyclonic, NEc – north-easterly cyclonic, Ec – easterly 
cyclonic, SEc – south-easterly cyclonic, Sc – southerly cyclonic, SWc – south-westerly cyclonic, Wc 
– westerly cyclonic, NWc – north-westerly cyclonic, Cc – central cyclonic, center of low, Bc – 
through of the low pressure, X – unclassified situation or pressure col; source: own studies 
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Tabela 2. Zróżnicowanie przestrzenne (odchylenie standardowe) warunków higrycznych w kolejnych 
porach roku w dorzeczu górnej Wisły (1981–2010) w typach sytuacji synoptycznych wg Niedźwie-
dzia  

Table 2. Seasonal spatial differentiation (by standard deviation) of humidity conditions in upper Vis-
tula river basin (1981–2010) in synoptic situations by Niedźwiedź 

Typ  
cyrkulacji  
Circula-
tion type 

Odchylenie standardowe   Standard deviation 

niedosytu wilgotności d, hPa 
saturation deficit d, hPa 

wilgotności właściwej s, g·kg–1 
specific humidity s, g·kg–1 

wiosną 
spring 

latem 
summer 

jesienią  
autumn 

zimą  
winter 

wiosną 
spring 

latem 
summer 

jesienią 
autumn 

zimą  
winter 

Na 3,2 4,4 2,7 0,6 1,8 1,8 1,5 0,8 
NEa 3,7 5,0 3,5 0,5 2,2 1,9 2,5 0,8 
Ea 4,4 5,0 3,7 0,6 2,0 2,0 2,3 0,8 
SEa 5,4 4,6 4,4 1,0 2,1 2,0 2,4 0,8 
Sa 5,5 5,5 4,9 1,7 2,0 1,8 2,3 1,0 
SWa 4,9 5,1 4,9 1,9 1,7 1,9 2,2 1,1 
Wa 3,9 4,4 3,6 1,7 1,3 1,6 1,9 1,0 
NWa 2,8 3,7 2,8 1,1 1,6 1,6 1,7 0,9 
Ca 4,1 4,3 4,0 1,3 1,7 1,9 2,1 0,9 
Ka   4,5 5,4 4,0 1,2 1,9 2,0 2,2 0,9 
Nc 2,3 3,4 1,9 0,5 1,8 1,9 1,9 0,8 
NEc 2,9 3,9 1,7 0,5 2,3 1,9 2,3 0,8 
Ec 4,2 5,0 2,5 0,4 2,0 2,1 2,0 1,0 
SEc 4,9 5,2 3,3 0,9 2,1 2,0 2,3 0,9 
Sc 5,9 6,8 4,4 1,6 1,9 1,8 2,0 1,0 
SWc 5,1 7,0 4,5 1,6 1,9 1,9 2,0 1,0 
Wc 3,5 4,9 3,1 1,3 1,6 1,8 2,0 1,0 
NWc 2,6 3,9 2,1 0,8 1,6 1,7 1,8 0,9 
Cc 3,7 4,7 2,5 0,8 1,8 1,7 2,2 0,9 
Bc 4,8 6,4 3,9 1,1 2,2 1,9 2,2 1,0 
X 4,2 5,6 3,9 0,9 2,0 2,0 2,2 1,0 

Objaśnienia, jak na rysunku 2.   Explanations as in Fig. 2.  

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Gdy wilgotność powietrza jest mała i równocześnie mały jest niedosyt wilgotności, 
m.in. sytuacja Nc, zróżnicowanie niedosytu na obszarze dorzecza górnej Wisły wy-
rażone odchyleniem standardowym (tab. 2) jest stosunkowo niewielkie, wynosi 
niespełna 3,5 hPa. 

Występowanie ekstremalnych warunków higrycznych w dorzeczu górnej Wi-
sły jest ściśle związane z sytuacją synoptyczną. W okresach wegetacyjnych anali-
zowanych lat średnio trzecią część przypadków o ekstremalnie dużej zawartości 
pary wodnej w powietrzu (rys. 3), z największym, sięgającym 31% prawdopodo-
bieństwem wystąpienia,  zanotowano  podczas obecności  bruzdy cyklonalnej  (Bc)  
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Rys. 3. Częstość (%) występowania ekstremalnych wartości wilgotności właściwej powietrza  

(s > sp90%) oraz dni o charakterystycznych warunkach higrycznych (d ≥ 10,0 hPa) w dorzeczu górnej 
Wisły (średnia obszarowa z wykluczeniem Kasprowego Wierchu) w typach sytuacji synoptycznych 

wg Niedźwiedzia w okresie wegetacyjnym IV–X (1981–2010); objaśnienia, jak na rysunku 2;  
źródło: wyniki własne 

Fig. 3. Frequency (%) of extreme specific humidity values (s > sp90%) and days with particular  
saturation deficit values (d ≥ 10.0 hPa) in upper Vistula river basin (areal mean – Kasprowy Wierch 

excluded) in synoptic situations by Niedźwiedź in growing season (April–October) (1981–2010); 
explanations as in Fig. 2; source: own studies 

(tab. 3). Duża wartość s towarzyszy też obecności klina, czy też wału wysokiego 
ciśnienia (Ka) – średnio około 13% przypadków (PKa = 14%).  

Duża zawartość pary wodnej w powietrzu w klinie antycyklonalnym jest zwią-
zana z wysoką temperaturą napływających mas powietrza, której towarzyszy jego 
duża zdolność absorpcyjna, dlatego w sytuacji, gdy południowa część Polski była 
pod wpływem klina antycyklonalnego lub wału wyżowego (Ka) wystąpiło ponad 
18% przypadków wszystkich dni z niedosytem wilgotności nie niższym niż 
10,0 hPa (rys. 3).  

Ze względu na częstość występowania poszczególnych sytuacji synoptycznych 
na omawianym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnie małych 
wartości wilgotności powietrza (d ≥ 10,0 hPa) jest jednak zdecydowanie najwięk-
sze podczas adwekcji mas powietrza z południa i południowego zachodu w wyżu 
(Sa, SWa) – tab. 3. Są to sytuacje z adwekcją ciepłego i suchego powietrza z połu-
dnia, nierzadko pochodzenia zwrotnikowego. Jednocześnie w południowej Polsce 
w tych sytuacjach potencjalnie może występować wiatr halny, z towarzyszącymi 
mu efektami fenowymi. Niewątpliwie jednym z nich jest zmniejszenie wilgotności 
powietrza.  
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Tabela 3. Prawdopodobieństwo warunkowe (%) wystąpienia dni o określonych warunkach higrycz-
nych w typach sytuacji synoptycznych wg Niedźwiedzia w okresie wegetacyjnym (IV–X) w dorzeczu 
górnej Wisły (1981–2010) (średnia obszarowa) 

Table 3. Conditional probability (%) of extreme specific humidity values and days with particular 
saturation deficit values in synoptic situations by Niedźwiedź in growing season (April–October) in 
upper Vistula river basin (1981–2010) (areal mean) 

Typ cyrkulacji 
Circulation type 

Prawdopodobieństwo dni z 
Probability of days Typ cyrkulacji 

Circulation type

Prawdopodobieństwo dni z  
Probability of days 

s > sp90% d ≥ 10 hPa s > sp90% d ≥ 10 hPa 

Na 1,9 21,9 Nc   4,4   4,4 
NEa 8,1 30,5 NEc   9,4   7,5 
Ea 8,0 39,3 Ec 10,8 17,2 
SEa 7,3 49,7 SEc   9,5 29,7 
Sa 5,6 61,2 Sc   6,3 46,9 
SWa 5,9 64,9 SWc   7,8 50,1 
Wa 1,9 32,0 Wc   4,4 22,0 
NWa 1,5 16,3 NWc   2,6   9,9 
Ca 3,0 45,5 Cc   5,2 11,6 
Ka 8,3 47,5 Bc 18,3 30,0 

   X   7,8 29,8 

Objaśnienia, jak na rysunku 2.   Explanations as in Fig. 2.  

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Z kolei oddziaływanie układów niskiego ciśnienia, jak należało oczekiwać, 
sprzyja nasyceniu powietrza parą wodną. Zdecydowaną większość dni o małych 
(bliskich 0,0 hPa) wartościach niedosytu zanotowano w sytuacjach niżowych: Nc, 
Bc, Ec, z największym prawdopodobieństwem warunkowym wystąpienia podczas 
adwekcji z północnego wschodu (NEc). Warto dodać, że te typy cyrkulacji najczę-
ściej wywołują sytuacje powodziowe na rozpatrywanym obszarze. 

WNIOSKI 

Wilgotność powietrza jest elementem meteorologicznym zależnym od wielu 
czynników, tak cyrkulacyjnych, jak i lokalnych, środowiskowych. W wyniku prze-
prowadzonej analizy wykazano istotny związek między aktualną sytuacją synop-
tyczną a zawartością pary wodnej w powietrzu. Widoczne jest również zróżnico-
wanie przestrzenne warunków higrycznych w dorzeczu górnej Wisły w określo-
nych warunkach cyrkulacyjnych, niezależnie jednak od pory roku najbardziej nie-
korzystne warunki higryczne panują w sytuacji antycyklonalnej z napływem mas 
powietrza z południowego zachodu. Notowane są wówczas największe wartości 
niedosytu wilgotności powietrza. Długotrwałe utrzymywanie się sytuacji SWa 
prowadzi do wysuszenia przypowierzchniowych warstw gleby. Duża wilgotność 
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powietrza towarzyszy napływowi mas powietrza z sektora północno-wschodniego. 
Warunki takie są ściśle związane z właściwościami termicznymi mas powietrza, 
ponieważ w przypadku mas chłodnych (spływ z północy) łatwiej uzyskać stan na-
sycenia powietrza parą wodną nawet gdy jej zawartość jest mała.  

Na podstawie obserwowanych współcześnie zmian warunków termicznych 
można sądzić, że zgodne z nimi tendencje mogą także dotyczyć zawartości pary 
wodnej w powietrzu. Jako, że jest ona jednym z najważniejszych składników po-
wietrza, wiedza na temat jej czasowego i przestrzennego zróżnicowania jest nie-
zbędna do poznania zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze. Co więcej, 
zależność wilgotności powietrza także od czynników lokalnych, które w związku 
z coraz większą antropopresją podlegają stałym zmianom może znaleźć odzwier-
ciedlenie w jej wieloletniej zmienności. Dlatego niezbędne jest prowadzenie dal-
szych badań zmierzających do szczegółowego rozpoznania zagadnienia zależności 
zawartości pary wodnej w powietrzu od warunków cyrkulacyjnych w aspekcie za-
chodzących zmian klimatycznych. 
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AIR HUMIDITY CONDITIONS IN THE UPPER VISTULA RIVER BASIN  
IN RELATION TO ATMOSPHERIC CIRCULATION 
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S u m m a r y 

Air humidity, describing the amount of water vapour in the atmosphere, is an element which 
plays an important role among the meteorological processes which are taking place within the atmos-
phere. The principal aim of this study is to examine the atmospheric circulation conditionings of air 
humidity differentiation in the upper Vistula river basin (southern Poland).  Research was based on 
data for the period 1981-2010 coming from 9 meteorological stations. The temporal and spatial dif-
ferentiation of air humidity in relation to atmospheric circulation patterns was examined by analysis 
of specific humidity and saturation deficit values. The circulation factor was determined by the syn-
optic situation types classification by T. Niedźwiedź.  

Analysis conducted to confirm the impact of atmospheric circulation over Southern Poland on 
humidity conditions and their spatial differentiation showed the significant relationship seasonally 
dependant. The most difficult hygric conditions, leading to drying up of subsurface soils, are connect-
ed with south-west air mass advection and the high pressure system over southern Poland. The rela-
tionship is much stronger in the cool half of the year whereas during summer months also radiation 
and local, environmental conditions play an important role and modify air humidity. 

 


