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

W pracy dokonano analizy statystycznej metodą regresji wielokrotnej wpływu czynników mete-
orologicznych, roślinnych i wilgotności gleby na temperaturę radiacyjną roślin w trzech różnych 
siedliskach użytków zielonych: okresowo mokrym, posusznym i suchym. Powiązanie wskaźnika pF 
z parametrami meteorologicznymi i roślinnymi w modelach regresji wielokrotnej umożliwiło wyja-
śnienie zmienności temperatury radiacyjnej roślin w ponad 85%. W modelu dla trzech siedlisk łącznie 
stwierdzono istotny wpływ temperatury powietrza, promieniowania słonecznego, barwy roślin, wyso-
kości roślin, wskaźnika pF i stopnia pokrycia gleby na temperaturę radiacyjną roślin. Wpływ wskaź-
nika pF na temperaturę roślin w przyjętym modelu regresji oceniono na około 10%. 

WSTĘP  

Ocena parametrów opisujących stan układu gleba-roślina-atmosfera, takich jak 
składniki bilansu energii i wody, wilgotność gleby czy stres wodny roślin, jest nie-
zbędna do określenia warunków wilgotnościowych na użytkach zielonych oraz 
oceny stanu i waloryzacji użytków zielonych położonych w różnych siedliskach 
o różnym sposobie użytkowania. Duża zmienność tych parametrów w przestrzeni 
i czasie sprawia, że wyniki pomiarów terenowych nie są w stanie dokładnie oddać 
ich przestrzennego rozkładu i dynamiki, zwłaszcza na dużym obszarze. Możliwo-
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ści takie dają metody teledetekcyjne w podczerwieni z wykorzystaniem zdjęć sate-
litarnych [DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA, 1995; KOZŁOWSKA i in., 2000].  

Badania nad zastosowaniem pomiarów temperatury powierzchni łanu roślin 
w podczerwieni do określania stanu wody w roślinie, stresu wodnego roślin, ewa-
potranspiracji i potrzeb nawadniania datują się od lat 60. [BARTHOLIC, NAMKEN, 
WIEGAND, 1972; BEN-ASHER i in., 1989; HATFIELD, PERRIER, JACKSON, 1983; 
HEILMAN i in., 1976; JACKSON, REGINATO, IDSO, 1977; JACKSON i in., 1983; ŁA-
BĘDZKI, 1997; MONTEITH, SZEICZ, 1962; SOER, 1980; TANNER, 1963]. 

Dane o temperaturze powierzchni rolniczych pozyskiwane ze zdjęć satelitar-
nych należy zinterpretować i przełożyć na wartości odpowiednich parametrów, 
konieczna zatem jest znajomość zależności między temperaturą radiacyjną po-
wierzchni a parametrami siedliskowymi. Zagadnienia te wymagają badań tereno-
wych z wykorzystaniem teledetekcji naziemnej, których znaczenie poznawcze 
i praktyczne jest duże [BARANOWSKI, MAZUREK, WALCZAK, 1999; MAZUREK, 
WALCZAK, BARANOWSKI, 2000]. Znajomość zależności między wybranymi para-
metrami siedliska użytków zielonych a temperaturą roślinności umożliwi szybką 
ocenę stanu użytków zielonych na dużym obszarze na podstawie termalnych zdjęć 
satelitarnych.  

MAZUREK, WALCZAK i BARANOWSKI [2000] udowodnili hipotezę, że na róż-
nicę temperatury radiacyjnej roślin w warunkach komfortu i stresu wodnego 
wpływają głównie warunki glebowe limitujące ewapotranspirację, a w mniejszym 
stopniu zewnętrzne czynniki meteorologiczne. Problem badawczy podjęty w obec-
nej pracy dotyczy wpływu podstawowych czynników meteorologicznych i roślin-
nych oraz wilgotności gleby na temperaturę radiacyjną powierzchni roślin mierzo-
ną w podczerwieni w siedliskach łąkowych różniących się warunkami glebowo- 
-wodnymi.  

METODY BADAŃ 

Badania prowadzono w latach 1999-2001 w trzech hydrogenicznych siedli-
skach łąkowych: suchym, posusznym i okresowo mokrym w dolinie górnej Noteci. 
W każdym siedlisku wykonano odkrywkę glebową do głębokości 1 m. Określono 
budowę profili glebowych oraz pobrano próby do oznaczenia właściwości fizycz-
no-wodnych gleb.  

W każdym z siedlisk w okresach wegetacji wykonywano pomiary:  
– temperatury radiacyjnej roślin w podczerwieni Tc,  
– temperatury powietrza Ta,  
– wilgotności względnej powietrza RH, 
– promieniowania słonecznego Rs.  

Pomiary te wykonywano przyrządem Infrared AG Multimeter w 4 powtórze-
niach, zgodnie z kierunkami geograficznymi, a następnie wyniki uśredniano. Infra-
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red AG Multimeter ma 15-stopniowe pole widzenia i filtr dla widma w zakresie 8– 
–14 μm. Do wszystkich pomiarów stosowano stałą emisyjność równą 0,98 i nie 
dokonywano poprawek na promieniowanie odbite i rzeczywistą emisyjność łanu. 
Zakres temperatury w podczerwieni mierzony przyrządem wynosi od –10 do 
+70°C, dokładność ±0,5°C, rozdzielczość ±0,1°C. Przyrząd ma wbudowaną pa-
mięć (Data Logger) o pojemności 8 kB, co umożliwia zapamiętanie około 400 
rekordów pomiarowych. Zestaw jest wyposażony w oprogramowanie komputero-
we służące do wprowadzania do pamięci przyrządu niezbędnych danych identyfi-
kacyjnych oraz wyprowadzania na nośnik pamięci magnetycznej lub drukarkę 
wyników pomiarów i ich przetwarzanie. Przyrząd był trzymany pod kątem 25–30° 
do poziomu, około 1,5 m nad powierzchnią gleby. Pole widzenia przyrządu było 
elipsą o półosiach wynoszących 4,5 i 1,4 m i powierzchni 4,9 m2. Za pomocą tego 
samego przyrządu mierzono temperaturę powietrza z dokładnością ±0,2°C, wilgot-
ność względną powietrza z dokładnością ±4% i promieniowanie słoneczne docho-
dzące z dokładnością ±100 W⋅m–2. 

Jednocześnie mierzono wilgotność gleby w warstwie korzeniowej (0–15 cm) 
metodą reflektometryczną (miernikiem TDR) oraz prędkość wiatru ręcznym wia-
tromierzem na wysokości 2 m. Określano również fazę rozwojową i stan pokrywy 
roślinnej charakteryzowany przez wysokość hc i barwę roślin B, stopień pokrycia 
gleby przez rośliny P oraz charakter użytkowania (łąkowe, pastwiskowe). Barwę 
roślin B sparametryzowano przez przyporządkowanie określonej wizualnie barwie 
odpowiedniej długości fali światła odbitego od powierzchni liści roślin w następu-
jący sposób: 
– barwa intensywnie zielona 500 nm, 
– barwa jasnozielona  530 nm, 
– barwa żółtozielona  565 nm, 
– barwa żółta   575 nm, 
– barwa brązowa  590 nm. 

Stopień pokrycia gleby przez rośliny P sparametryzowano przez ocenę zadar-
nienia w skali od 0% (brak roślin) do 100% (gleba całkowicie przykryta przez ro-
śliny). 

Pomiary były wykonywane z różną częstotliwością, między godziną 12 a 13 
czasu środkowoeuropejskiego, przy bezchmurnym niebie, w okresach słonecznej 
i ciepłej pogody.  

Do analizy wpływu czynników meteorologicznych i wilgotności gleby na tem-
peraturę radiacyjną roślin zastosowano: wartości średnie, związki korelacyjne, 
analizę wariancji, testy F-Snedecora i Newmana-Keulsa, model regresji liniowej 
i wielokrotnej.  
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW BADAŃ 

Siedliska, w których prowadzono badania, sklasyfikowano według metodyki 
OKRUSZKI [1992] podziału siedlisk hydrogenicznych oraz według metodyki OŚWI-
TA [1992] na podstawie charakterystycznych dla danych warunków wilgotnościo-
wych gatunków roślin łąkowych.  

Według metodyki Okruszki są to siedliska podsiąkowe:  
– suche Pd,  
– posuszne Pc,  
– okresowo mokre Pab.  

Według metodyki Oświta badane siedliska to odpowiednio: 
– suche okresowo nawilżane słabo B1 i średnio B2,  
– suche okresowo silnie nawilżane B3 i świeże C1,  
– wilgotne C3 i silnie wilgotne D1.  

W siedlisku suchym Pd występuje gleba murszowata właściwa na piasku luź-
nym Me11 o budowie profilu: 
– 0–3 cm – mursz, jasnobrązowy, 
– 3–10 cm – mursz z piaskiem słabo gliniastym, szary, 
– 10–15 cm – mursz z piaskiem luźnym i częściami próchnicznymi, popielato 

-szary, 
– 15–39 cm – piasek luźny, jasnopopielaty, 
– 40–100 cm – piasek luźny, beżowy. 

W siedlisku posusznym Pc występuje gleba torfowo-murszowa MtIIcb, średnio 
zmurszała, podścielona torfem silnie rozłożonym na torfie średnio rozłożonym 
o budowie profilu: 
– 0–30 cm – mursz (piasek 20-30 cm), 
– 31–55 cm – torf dobrze rozłożony, 
– 56–90 cm – torf szuwarowy, kawałki liści, 
– 91–120 cm – torf gąbczasty barwy brązowej, kawałki liści i drewna. 

W siedlisku okresowo mokrym Pab występuje gleba torfowo-murszowa MtIbb, 
słabo zmurszała, podścielona torfem średnio rozłożonym o budowie profilu: 
– 0–20 cm – mursz ciemnobrunatny o strukturze kaszkowatej, 
– 20–43 cm – torf średnio rozłożony ciemnobrązowo-brunatny z licznymi korze-

niami i szczątkami roślin o strukturze kawałkowej, szuwarowy, 
– 43–100 cm – torf jasnobrązowy średnio rozłożony o strukturze włóknistej, 

mechowiskowy. 
Siedlisko suche Pd użytkowane było jako pastwisko kwaterowe, siedlisko po-

suszne Pc – jako łąka trzykośna nawożona, a siedlisko okresowo mokre Pab – jako 
łąka dwukośna nienawożona. W siedlisku posusznym Pc badania prowadzono 
w dwóch punktach reprezentujących łąkę o zróżnicowanym charakterze użytkowa-
nia (różny poziom nawożenia, przesunięte terminy pokosów). 

Wartości podstawowych charakterystyk wodnych gleb podano w tabeli 1. 



 L. Łabędzki: Wpływ czynników meteorologicznych i roślinnych ... 103 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Pomiary były prowadzone w zróżnicowanych warunkach uwilgotnienia gleby, 
wynikających ze zmiennego poziomu wody gruntowej, rozkładu i wielkości opadu 
oraz wielkości ewapotranspiracji w okresie poprzedzającym dzień pomiaru. Można 
zaobserwować niewielkie różnice między wartościami czynników meteorologicz-
nych (temperatury i wilgotności powietrza, prędkości wiatru i promieniowania 
słonecznego) w poszczególnych siedliskach (tab. 2). Znaczne różnice wystąpiły 
w wartościach parametrów roślinnych i glebowych. Temperatura powierzchni ro-
ślin mierzona w podczerwieni była zdecydowanie największa w siedlisku suchym 
Pd. Związane jest to z wyraźnie innymi wartościami w tym siedlisku wysokości 
roślin (najmniejsza), ich barwy (najbardziej żółta), stopnia pokrycia gleby (naj-
mniejszy) oraz wilgotności gleby (najmniejsza). Odpowiadająca średniej wilgotno-
ści gleby wartość pF była większa niż 3,0, która jest wartością krytyczną dla ro-
ślinności łąkowej. Powyżej tej wartości następuje zmniejszenie intensywności tran-
spiracji.  

Mała wilgotność gleby w siedlisku suchym i znaczne ograniczenie ewapotran-
spiracji wywoływały wzrost temperatury roślin w wyniku zahamowania chłodzą-
cego efektu procesu ewapotranspiracji. Od zawartości wody w glebie, decydującej 
o jej dostępności dla roślin, zależy natężenie ewapotranspiracji. Woda transpirująca 
z liści wykorzystuje energię cieplną ich powierzchni, przez co obniża temperaturę  
 
Tabela 2. Średnie wartości mierzonych parametrów w trzech siedliskach 

Table 2. Mean values of the measured parameters in the three sites 

Wartość parametru w siedlisku   Parameter value in the site Parametr 
Parameter Pab Pc Pd 

Ta, oC 25,5 25,4 25,6 
RH, % 38,9 39,4 36,1 
V, m⋅s–1 2,7 2,7 2,8 
Rs, W⋅m–2 521,5 500,7 482,8 
Tc, oC 24,5 23,3 27,9 
hc, m 0,26 0,33 0,12 
B, nm 525,6 527,5 565,0 
P, % 72,7 89,0 63,1 
pF 2,34 3,01 4,35 

Ta – temperatura powietrza, RH – wilgotność względna powietrza, V – prędkość wiatru, Rs – promieniowanie 
słoneczne, Tc – temperatura radiacyjna roślin, hc – wysokość roślin, B – barwa roślin, P – stopień pokrycia gleby, 
pF – wskaźnik potencjału wody glebowej (dla średniej wilgotności gleby), Pab – siedlisko okresowo mokre, Pc – 
siedlisko posuszne, Pd – siedlisko suche 
Ta – air temperature, RH – relative air humidity, V – wind velocity, Rs – solar radiation, Tc – plant radiation tem-
perature, hc – height of plant, B – plant colour, P – the degree of soil cover, pF – soil water potential index (for 
mean soil moisture), Pab – periodically wet site, Pc – drying site, Pd – dry site 
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roślin. Szybkość parowania i przemiany energii cieplnej w ciepło utajone pary 
wodnej zależy od bilansu energetycznego powierzchni parującej kształtowanego 
przez ilość promieniowania docierającego do powierzchni oraz warunki meteoro-
logiczne w przyziemnej warstwie atmosfery. Im większa jest ilość energii słonecz-
nej dochodzącej do powierzchni roślin i większa zdolność ewaporacyjna powietrza, 
tym większa szybkość parowania w warunkach dostatecznego zaopatrzenia korzeni 
w wodę, i tym większe obniżenie temperatury roślin w porównaniu z temperaturą 
powietrza. W miarę spadku wilgotności gleby szybkość transpiracji maleje, redu-
kując przez to efekt chłodzący parowania. Wzrasta temperatura roślin i strumień 
ciepła jawnego oddawanego do atmosfery.  

Wyniki badań potwierdzają uzyskane wcześniej przez innych autorów zależno-
ści [MAZUREK, WALCZAK, BARANOWSKI, 2000; BARANOWSKI i MAZUREK, 
2001]. Temperatura radiacyjna roślin w siedlisku suchym, o najmniejszej wilgot-
ności gleby, była najwyższa, a w okresowo mokrym – najniższa.  

W celu zbadania zróżnicowania dziewięciu mierzonych parametrów siedlisko-
wych przeprowadzono analizę wariancji oraz obliczono wartości charakterystyki F-
Snedecora i poziomy istotności zróżnicowania tych parametrów (tab. 3). W przy-
padku odrzucenia hipotezy o braku zróżnicowania, obliczono poziomy istotności 
różnic średnich wartości parametrów w poszczególnych siedliskach na podstawie 
testu Newmana-Keulsa, zakładając hipotezę zerową o braku takich różnic (tab. 4).  

Z obliczeń wynika, że w okresie prowadzenia pomiarów brak było istotnego 
statystycznie zróżnicowania między czynnikami meteorologicznymi (temperaturą 
powietrza, wilgotnością względną powietrza, prędkością wiatru i promieniowa-
niem słonecznym dochodzącym) w trzech siedliskach (tab. 3). 

Stwierdzono natomiast istotne zróżnicowanie parametrów siedliskowych zwią-
zanych ze stanem pokrywy roślinnej i warunkami glebowymi: temperatury radia-  
 
Tabela 3. Poziomy istotności zróżnicowania parametrów (na podstawie testu F-Snedecora) 

Table 3. Significance levels of the parameters differences (according to the F-Snedecor test) 

Parametr 
Parameter 

Poziom istotności 
Significance level 

Ta 0,651295 
RH 0,205334 
V 0,850694 
Rs 0,562720 
Tc 0,000002 
hc 0,000019 
B 0,000000 
P 0,000000 
pF 0,000000 

Oznaczenia jak w tabeli 2.   Explanations as in the table 2.  
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Tabela 4. Poziomy istotności różnic średnich wartości parametrów w badanych siedliskach (na pod-
stawie testu Newmana-Keulsa) 

Table 4. Significance levels of differences of the mean values of measured parameters (according to 
the Newman-Keuls test) 

Parametr   Parameter Siedlisko   Site Pc Pd 
Tc Pab 0,000197 
 Pc 

0,141060 
– 0,000129 

hc Pab 0,001251 
 Pc 

0,095812 
– 0,000139 

B Pab 0,000128 
 Pc 

0,770050 
– 0,000119 

P Pab 0,004587 
 Pc 

0,000124 
– 0,000128 

pF Pab 0,000128 
 Pc 

0,000119 
– 0,000126 

Oznaczenia jak w tabeli 2.   Explanations as in the table 2.  

cyjnej roślin, wysokości roślin, barwy roślin, stopnia pokrycia gleby i potencjału 
wody glebowej wyrażonego wskaźnikiem pF. Poziomy istotności mniejsze niż 
0,00005 prowadzą do odrzucenia hipotezy o braku zróżnicowania tych parametrów 
w trzech badanych siedliskach. Istotne różnice tych parametrów (tab. 4) stwierdzo-
no między siedliskiem suchym Pd a pozostałymi dwoma siedliskami. W siedlisku 
posusznym Pc i okresowo mokrym Pab istotne różnice stwierdzono tylko między 
stopniem pokrycia gleby i wskaźnikiem pF. Pozostałe parametry roślinno-glebowe 
różniły się nieistotnie.  

Badane parametry meteorologiczne i roślinno-glebowe w zróżnicowanym 
stopniu wpływały na temperaturę powierzchni roślin mierzoną w podczerwieni. 
Miarą tego wpływu mogą być współczynniki korelacji modelu regresji liniowej 
(tab. 5). Wskazują one na istotną zależność temperatury powierzchni roślin mie-
rzonej w podczerwieni we wszystkich badanych siedliskach od temperatury powie-
trza, wilgotności względnej powietrza i promieniowania słonecznego. Nie stwier-
dzono istotnego skorelowania temperatury roślin z parametrami charakteryzujący-
mi pokrywę roślinną w poszczególnych siedliskach, za wyjątkiem słabej istotnej 
zależności od stopnia pokrycia w siedlisku Pab. Natomiast w przypadku trzech 
siedlisk rozpatrywanych łącznie wystąpiła ujemna korelacja z wysokością roślin. 
Stwierdzono istotną zależność temperatury roślin mierzoną w podczerwieni od 
wilgotności gleby w siedlisku posusznym i suchym oraz w przypadku łącznego 
rozpatrywania siedlisk, przy czym wartość współczynnika korelacji rośnie wraz ze 
stopniem suchości siedliska. Wskazuje to na większy wpływ wilgotności gleby na 
temperaturę roślin w warunkach przesuszenia gleby i występowania niedoborów 
wody  glebowej –  w zakresie zmian  potencjału wody glebowej  od punktu ograni-  
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Tabela 5. Współczynniki korelacji modelu regresji liniowej między temperaturą radiacyjną roślin Tc 
a parametrami siedliskowymi 

Table 5. Correlation coefficients of the linear regression model between plant radiation temperature 
Tc and site parameters 

Współczynnik korelacji w siedlisku   Correlation coefficient in the site 
Parametr 
Parameter Pab Pc Pd 

w 3 siedliskach razem 
in 3 sites together 

Ta 0,90* 0,94* 0,91* 0,88* 
RH –0,37* –0,57* –0,52* –0,51* 
V 0,06 –0,09 –0,08 –0,06 
Rs 0,51* 0,49* 0,57* 0,48* 
hc –0,16 –0,19 0,06 –0,24* 
B 0,10 0,01 0,05 0,18 
P 0,44* 0,04 0,23 –0,03 
pF 0,24 0,45* 0,56* 0,42* 

Oznaczenia jak w tabeli 2.   Explanations as in the table 2.  
* współczynnik istotny na poziomie α < 0,05  * coefficient significant at the level α  < 0.05 

czonej dostępności do punktu trwałego więdnięcia. Dostępność wody glebowej 
warunkuje intensywność transpiracji, od której zależy temperatura powierzchni 
roślin. W latach prowadzenia badań, w siedlisku suchym Pd wilgotność gleby była 
mniejsza od wartości odpowiadającej pF = 3,0, co jest poziomem krytycznym, 
poniżej którego następuje znaczne hamowanie transpiracji. Występowały okresy, 
kiedy wilgotność gleby spadała do poziomu odpowiadającego pF = 4,0–5,0 i ob-
serwowano całkowite zaschnięcie roślinności.  

W celu oceny łącznego wpływu badanych parametrów siedliskowych na tem-
peraturę radiacyjną roślin, zastosowano model regresji wielokrotnej krokowej do 
przodu (tab. 6), w którym zmienną zależną była temperatura radiacyjna roślin, 
a zmiennymi niezależnymi: temperatura powietrza, wilgotność względna powie-
trza, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne, wysokość roślin, barwa roślin, 
stopień pokrycia gleby, wskaźnik potencjału wody glebowej pF. Przyjmowano 
graniczną wartość charakterystyki F decydującą o dodaniu pojedynczej zmiennej 
niezależnej do modelu równą 0,0001.  

We wszystkich otrzymanych modelach, zarówno dla każdego siedliska od-
dzielnie, jak i dla trzech siedlisk łącznie, uzyskano wysokie wskaźniki korelacji 
(R > 0,93), z czego wynika, że wybrany w każdym modelu zestaw zmiennych nie-
zależnych wyjaśnia zmienność temperatury powierzchni roślin w podczerwieni 
w ponad 85%.  

Do modelu dla trzech siedlisk łącznie, wprowadzono 6 parametrów: temperatu-
rę powietrza, barwę roślin, promieniowanie słoneczne, wysokość roślin, wskaźnik 
pF i stopień pokrycia gleby. Współczynniki regresji przy tych zmiennych są istotne  
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Tabela 6. Modele regresji wielokrotnej (krokowej do przodu) temperatury powierzchni roślin 
w podczerwieni Tc 

Table 6. Multiple regression models (step forward) of the plant radiation temperature Tc 

Siedlisko 
Site 

Zmienna  
niezależna 

Independent 
variable 

Współczynnik 
regresji 

Regression 
coefficient 

Wyraz wolny
Intercept 

Poziom 
istotności  

Significance 
level  

Współczynnik korela-
cji wielokrotnej 

Multiple correlation 
coefficient 

Pab Ta 0,9567  0,000000 0,9520 
 B 0,0487  0,017121  
 hc –2,7090  0,175489  
 V 0,5787  0,087606  
 pF –1,1974  0,112125  
   –23,8746 0,033390  

Pc Ta 0,88801  0,000000 0,9619 
 Rs 0,00470  0,000109  
 hc –3,88232  0,002065  
 pF 0,28164  0,190477  
   –1,00549 0,430798  

Pd Ta 1,011794  0,000000 0,9391 
 Rs 0,005992  0,015265  
 RH –0,093942  0,069660  
   2,520945 0,552788  

Łącznie  Ta 0,9389  0,000000 0,9321 
Total B 0,0222  0,023893  
 Rs 0,0043  0,000156  
 hc –3,6639  0,012449  
 pF 0,4597  0,022100  
 P –0,0349  0,039243  
   –10,8644 0,062869  
Oznaczenia jak w tabeli 2.   Explanations as in the table 2.  

na poziomie α < 0,05, co prowadzi do odrzucenia hipotezy o braku zależności tem-
peratury powierzchni roślin od każdego z tych parametrów oddzielnie po eliminacji 
wpływu pozostałych.  

W każdym siedlisku do modelu jako pierwsza została wprowadzona temperatu-
ra powietrza. Jest to parametr, który najsilniej wpływa na temperaturę powierzchni 
roślin. Charakteryzuje się on najmniejszym prawdopodobieństwem błędu odrzuce-
nia hipotezy o tym, że temperatura powietrza nie ma wpływu na temperaturę roślin. 
Oprócz tego parametru do modeli zostały wprowadzone: barwa roślin (siedlisko 
okresowo mokre), wysokość roślin (siedlisko okresowo mokre i posuszne), pręd-
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kość wiatru (siedlisko okresowo mokre), promieniowanie słoneczne (siedlisko 
posuszne i suche).  

Potencjał wody glebowej opisany wskaźnikiem pF został wprowadzony do 
modeli w siedlisku okresowo mokrym Pab i posusznym Pc, ale jego wpływ na 
wartość temperatury roślin był nieistotny (poziom istotności współczynnika regre-
sji α > 0,05). W siedlisku suchym Pd wskaźnik pF w ogóle nie został uwzględnio-
ny, co należy tłumaczyć słabą zależnością temperatury roślin od wilgotności gleby 
w warunkach znacznego przesuszenia gleby (wartość średnia pF = 4,35 przy 
pF > 3,5) i zahamowania transpiracji roślin, w przypadku jednoczesnego uwzględ-
nienia w modelu czynników meteorologicznych i roślinnych. W takich warunkach 
prawie całkowicie ustaje strumień ciepła utajonego parowania, a w bilansie ciepl-
nym powierzchni roślin dominuje strumień ciepła jawnego (wymiana ciepła z oto-
czeniem). Temperatura radiacyjna powierzchni roślin zależy tylko od czynników 
decydujących o tym sposobie wymiany ciepła między rośliną a otaczającym po-
wietrzem, czyli od temperatury powietrza i energii słonecznej dochodzącej do po-
wierzchni roślin. Czynniki te były w tym siedlisku silnie skorelowane z wilgotno-
ścią gleby, co również z matematycznego punktu widzenia tłumaczy nieuwzględ-
nienie w modelu wskaźnika pF. 

Wpływ wilgotności gleby na temperaturę roślin uwidocznił się przy łącznym 
rozpatrywaniu trzech siedlisk, w których obserwowano duży zakres zmienności 
wilgotności gleby i temperatury roślin. Wprowadzenie do modelu regresji wielo-
krotnej wskaźnika pF zwiększyło wartość wskaźnika korelacji z 0,928 (w przypad-
ku uwzględnienia tylko parametrów meteorologicznych i roślinnych) do 0,932. 
Standaryzowany współczynnik regresji przy pF pozwala ocenić wpływ tego para-
metru na temperaturę roślin na około 10% w przyjętym modelu regresji.  

PODSUMOWANIE 

Badania przeprowadzone w latach 1999-2001 wykazały i potwierdziły wpływ 
warunków meteorologicznych i glebowo-wodnych oraz stanu pokrywy roślinnej 
w zróżnicowanych siedliskach użytków zielonych na temperaturę radiacyjną po-
wierzchni roślin mierzoną w podczerwieni.  

Badania wykazały istotne zróżnicowanie temperatury powierzchni roślin mie-
rzonej w podczerwieni między trzema siedliskami różniącymi się stanem pokrywy 
roślinnej i warunkami glebowymi (wysokością i barwą roślin, stopniem pokrycia 
gleby i potencjałem wody glebowej wyrażonym wskaźnikiem pF), w warunkach 
braku zróżnicowania czynników meteorologicznych (temperatury powietrza, wil-
gotności względnej powietrza, prędkości wiatru i promieniowania słonecznego 
dochodzącego).  

Badane parametry meteorologiczne i roślinno-glebowe w zróżnicowanym 
stopniu wpływały na temperaturę radiacyjną roślin. W modelu regresji liniowej dla 
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trzech siedlisk łącznie stwierdzono istotną zależność temperatury radiacyjnej roślin 
od temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, promieniowania sło-
necznego, wysokości roślin i wskaźnika pF.  

Uwzględnienie w modelach regresji wielokrotnej czynnika glebowego, w tym 
przypadku wskaźnika pF, łącznie z parametrami meteorologicznymi i roślinnymi, 
umożliwia wyjaśnienie zmienności temperatury powierzchni roślin w ponad 85%. 
W modelu dla trzech siedlisk łącznie stwierdzono istotny wpływ temperatury po-
wietrza, promieniowania słonecznego, barwy roślin, wysokości roślin, wskaźnika 
pF i stopnia pokrycia gleby na temperaturę radiacyjną roślin. Wprowadzenie do 
modelu regresji wielokrotnej wskaźnika pF zwiększyło wartość wskaźnika korela-
cji z 0,928 do 0,932. Standaryzowany współczynnik regresji przy wskaźniku pF 
pozwala ocenić wpływ tego parametru na temperaturę radiacyjną roślin na około 
10% w przyjętym modelu regresji.  

W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że statystyczna inter-
pretacja wpływu stanu fizycznego wody glebowej opisanego wilgotnością gleby 
lub potencjałem wody glebowej na temperaturę radiacyjną roślin, istotnego w in-
terpretacji zobrazowań termalnych z pułapu lotniczego i satelitarnego, wymaga 
szczególnej ostrożności, a sam problem – dalszych badań.  

Przeprowadzone badania i analiza statystyczna wyników stanowią przyczynek 
do opracowywania metod identyfikacji warunków wilgotnościowych na użytkach 
zielonych na podstawie parametrów układu gleba-roślina-atmosfera oraz oceny ich 
stanu i waloryzacji na podstawie zobrazowań termalnych. Parametryzacja i kwan-
tyfikacja zależności zaobserwowanych w trzech latach badań, wymaga kontynuacji 
pomiarów jak również prac metodycznych nad opracowaniem i zweryfikowaniem 
wskaźników termiki siedlisk łąkowych dla celów poznawczych (opisowych) oraz 
praktycznych (np. oceny składników bilansu cieplnego i wskaźnika stresu wodne-
go, prowadzenia nawodnień, doskonalenia i zwiększenia dokładności stosowanych 
metod oceny parametrów przydatnych do przetwarzania zdjęć satelitarnych w celu 
identyfikacji i oceny siedlisk łąkowych). 
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THE EFFECT OF METEOROLOGICAL  
AND PLANT PARAMETERS AND OF SOIL MOISTURE  

ON PLANT RADIATION TEMPERATURE IN VARIOUS MEADOW SITES  
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S u m m a r y 

Statistical analysis of the effect of meteorological and plant parameters and of soil moisture on 
infrared temperature of plant cover was performed using the multiple regression method. The meas-
urements were carried out in three different grassland sites: periodically wet, drying and dry. Combi-
nation of the pF index with meteorological and plant parameters in the multiple regression models 
explained the variability of infrared temperature of plant cover in above 85%. In the model combining 
the three different sites, significant impact of air temperature, solar radiation, plant colour, plant 
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height, pF index and the degree of soil cover on plant radiation temperature has been demonstrated. 
The influence of the pF index on plant radiation temperature was estimated at 10% in the adopted 
regression model. 
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki wodne gleb 

Table 1. Basic water characteristic of the soils  

Zawartość wody (m3⋅m–3) dla pF 
Water content (m3⋅m–3) at pF 

Warstwa 
Layer 

cm 0 1,0 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 4,2 

Gęstość objętościowa 
Bulk density 

g⋅cm–3

Siedlisko suche Pd – gleba Me11   Dry site Pd – Me11 soil 
0–10 0,74 0,72 0,69 0,48 0,45 0,40 0,36 0,33 0,26 0,22 0,68 
10–20 0,64 0,61 0,59 0,33 0,30 0,27 0,26 0,23 0,19 0,14 1,05 
20–30 0,44 0,41 0,39 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 1,50 
30–40 0,42 0,39 0,34 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02 1,58 
40–50 0,39 0,37 0,34 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,04 0,03 1,65 
50–60 0,39 0,37 0,34 0,14 0,12 0,09 0,08 0,05 0,03 0,02 1,66 
70–80 0,37 0,34 0,33 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,01 1,71 
90–100 0,42 0,39 0,33 0,10 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 0,01 1,57 

Siedlisko posuszne Pc – gleba MtIIcb   Drying site Pd – MtIIcb soil 
0–10 0,69 0,66 0,65 0,60 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,28 0,79 
10–20 0,71 0,68 0,65 0,54 0,48 0,46 0,43 0,40 0,35 0,27 0,73 
20–30 0,82 0,76 0,69 0,58 0,53 0,48 0,45 0,39 0,33 0,23 0,41 
30–40 0,91 0,88 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,59 0,49 0,32 0,26 
40–50 0,95 0,91 0,89 0,80 0,74 0,65 0,55 0,42 0,33 0,23 0,16 
50–60 0,95 0,93 0,91 0,84 0,77 0,69 0,60 0,38 0,26 0,18 0,13 
70–80 0,97 0,94 0,92 0,85 0,79 0,71 0,63 0,46 0,29 0,19 0,13 
90–100 0,96 0,93 0,91 0,82 0,77 0,70 0,65 0,53 0,29 0,17 0,14 

Siedlisko okresowo mokre Pab – gleba MtIbb   Periodically wet site Pd – MtIbb soil 
0–10 0,84 0,81 0,78 0,72 0,69 0,63 0,59 0,52 0,44 0,31 0,32 
10–20 0,84 0,81 0,78 0,73 0,70 0,65 0,61 0,54 0,44 0,31 0,29 
20–30 0,91 0,88 0,86 0,82 0,79 0,73 0,65 0,56 0,45 0,34 0,21 
30–40 0,92 0,90 0,87 0,82 0,79 0,69 0,60 0,52 0,41 0,31 0,18 
40–50 0,95 0,92 0,90 0,83 0,78 0,65 0,57 0,47 0,35 0,18 0,14 
50–60 0,96 0,92 0,89 0,79 0,71 0,53 0,40 0,33 0,25 0,14 0,14 
70–80 0,95 0,92 0,89 0,79 0,72 0,56 0,46 0,38 0,25 0,13 0,12 
90–100 0,98 0,94 0,89 0,80 0,71 0,47 0,40 0,32 0,22 0,10 0,12 

 



 

 


