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DOBOWY  CYKL  TEMPERATURY  WODY  W  RZECE  ROPIE
PONI¯EJ ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  W  KLIMKÓWCE

£ukasz Wiejaczka

Wiejaczka £., 2007: Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poni¿ej zbiornika retencyjnego w Klimków-
ce (Twenty-four hour cycle of the temperature of water in the Ropa river below water reservoir in Klimków-

ka), Monitoring Œrodowiska Przyrodniczego nr 8, s. 91-98, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.

Zarys treœci: W artykule przedstawiono dobowy, typowy dla rzeki Ropy cykl temperatury wody, w okresie lata,
poni¿ej zbiornika retencyjnego w Klimkówce, w przeobra¿onych przez niego warunkach termicznych, a tak¿e
wykazano zmiennoœæ tego cyklu w czasie zró¿nicowanych zjawisk pogodowych. Zwrócono równie¿ uwagê na
fakt, ¿e uruchomienie zbiornika wodnego w Klimkówce wp³ynê³o istotnie na przebieg wartoœci temperatury
wody w Ropie w ci¹gu doby, poni¿ej jego lokalizacji.

S³owa kluczowe: temperatura wody, temperatura powietrza, rzeka Ropa, zbiornik wodny w Klimkówce.
Key words: water temperature, air temperature, Ropa river, water reservoir in Klimkówka.
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1. Wprowadzenie

Termika powietrza jest zasadniczym regulatorem
termicznych procesów zachodz¹cych w ciekach. Œci-
s³y zwi¹zek temperatury powietrza z temperatur¹
wody w ciekach zosta³ udokumentowany w literaturze
(Edinger i wsp. 1968, Pilgrim i wsp.1998, Mohseni, Ste-
fan 1999, Caissie i wsp. 2001, Bogan i wsp. 2003, Ozaki
i wsp. 2003, Webb i wsp. 2003, O’Driscoll, DeWalle
2006, Wiejaczka 2007c). Pozwala to przypuszczaæ, ¿e
okresowe oraz czêstsze wahania temperatury powietrza
na danym obszarze poci¹gaj¹ za sob¹ okreœlone  zmiany
w dynamice temperatury wody cieków przez niego p³y-
n¹cych. Tempo ani charakter tych zmian nie zosta³y jak
dot¹d bli¿ej przedstawione w literaturze, dlatego wydaje
siê uzasadnione zwrócenie szerszej uwagi na to zagad-
nienie. Celem opracowania jest przedstawienie dobowe-
go, typowego cyklu temperatury wody dla rzeki Ropy,
który wystêpuje poni¿ej zbiornika retencyjnego w Klim-
kówce, w zmienionych przez niego warunkach termicz-
nych, a tak¿e wykazanie odstêpstw od tego cyklu,
w zmiennych warunkach pogodowych.

2. Zmiany w termice rzeki Ropy po uruchomieniu
zbiornika retencyjnego w Klimkówce

Termika rzeki Ropy uleg³a g³êbokiej transformacji
po uruchomieniu zbiornika retencyjnego w Klimków-
ce. Poni¿ej zbiornika w Klimkówce zmiany te zwi¹-
zane s¹ z sezonowym kszta³towaniem siê termiki wód
w samym zbiorniku oraz z podwy¿szeniem przep³ywu
w rzece do 2 m3/s (przed powstaniem zbiornika prze-
p³ywy na Ropie w okresach bezopadowych bardzo
czêsto spada³y poni¿ej 0,5 m3/s). W odniesieniu do
naturalnej termiki (sprzed budowy zbiornika), zim¹
wody tego zbiornika nieznacznie podnosz¹ tempera-
turê wody w rzece poni¿ej jego lokalizacji (miesiêcz-
ne wartoœci temperatur œrednich, maksymalnych i mi-
nimalnych), latem natomiast obni¿aj¹ znacznie œred-
nie oraz maksymalne miesiêczne wartoœci tempera-
tur przy niewielkim wzroœcie temperatur miesiêcznych
minimalnych (Wiejaczka 2007a, b).

Po wybudowaniu zbiornika wodnego w Klimkówce
nast¹pi³o równie¿ znaczne obni¿enie rocznej amplitudy
temperatury wody w Ropie (œrednio o 5°C), co mo¿e
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mieæ wp³yw na ¿ycie biologiczne w tym œrodowisku. Pre-
zentowane przez £. Wiejaczkê (2007a, b) dane poka-
zuj¹, ¿e woda w Ropie po wybudowaniu zbiornika
w Klimkówce poni¿ej jego lokalizacji w ujêciu rocznym
jest och³adzana, w stosunku do jej naturalnej termiki.

Dobowy cykl termiczny Ropy w warunkach nie-
zaburzonych przez cz³owieka zarysowa³ R. Soja
(1973), który w okresie maksymalnych temperatur
powietrza mierzy³ termikê dorzecza górnej Ropy.
Wed³ug danych przedstawionych przez cytowanego
autora, w okresie wysokich temperatur powietrza,
œrednia dobowa temperatura wody w Ropie nie ró¿ni
siê znacz¹co od œredniej dobowej temperatury powie-
trza, a ró¿nica pomiêdzy omawianymi wartoœciami
z regu³y siêga kilku dziesi¹tych stopnia Celsjusza, spo-
radycznie dochodz¹c do oko³o 3°C (tab. 1). Autor ten
zwraca równie¿ uwagê na fakt, ¿e w wiêkszoœci przy-
padków œrednia dobowa temperatura wody jest wy-
¿sza ni¿ temperatury powietrza. OpóŸnienie tempera-
tury maksymalnej wody w Ropie w stosunku do po-
wietrza w dobowym cyklu, w warunkach s³onecznej
pogody R. Soja (1973) ocenia na ok. 2-3 godz.

3. Za³o¿enia metodyki badañ

Wykorzystane w opracowaniu dane dotycz¹ce tem-
peratury wody w Ropie pochodz¹ z pomiarów prowa-
dzonych w wybrane dni czerwca, lipca oraz wrzeœnia
2007 roku podczas odmiennych warunków pogodowych
w godzinach  od 700 do 700 dnia nastêpnego. Pomiar tem-
peratury wody by³ wykonywany w punkcie wodowska-
zowym usytuowanym na 39 km biegu rzeki (ok. 16 km
poni¿ej zapory w Klimkówce) za pomoc¹ elektronicz-
nego miernika w 0,5 h interwale czasowym. Prezento-
wane w artykule wartoœci temperatury powietrza po-
chodz¹ z automatycznej stacji pomiarowej zainstalowa-
nej na stoku doœwiadczalnym placówki naukowo-badaw-
czej PAN w Szymbarku k. Gorlic, oddalonego od punktu

pomiaru temperatury wody o ok. 400 m. W okresie po-
miarów, uregulowany przep³yw na Ropie za spraw¹ funk-
cjonuj¹cego 16 km powy¿ej zbiornika retencyjnego
w Klimkówce wynosi³ 2-2,5 m3/s, z wyj¹tkiem dnia 5/6
wrzeœnia, kiedy to na Ropie odnotowano wezbranie wody,
w trakcie którego przep³yw siêga³ kilkudziesiêciu m3/s.
Brzegi koryta Ropy (o szerokoœci dochodz¹cej miejsca-
mi do 20 m) od zapory w Klimkówce do miejsca pomia-
rów poroœniête s¹ typow¹ roœlinnoœci¹ ³êgow¹ daj¹c¹
miejscami s³aby cieñ, a lustro p³yn¹cej wody jest prawie
przez ca³y dzieñ wystawione na dzia³anie promieni s³o-
necznych.

4. Dobowy cykl temperatury wody w rzece
Ropie podczas pogody s³onecznej

Dobowy cykl temperatury wody w Ropie podczas
bezchmurnej, s³onecznej pogody mo¿na uznaæ za ty-
powy dla rzeki Ropy (ryc. 1, 2). Parabola przedsta-
wiaj¹ca dynamikê wody uk³ada siê na kszta³t fali ³agod-

Tab. 1. Œrednie dobowe temperatury powietrza w Szymbarku oraz wody w rzece Ropie w dniach 24 VII–4 VIII 1971

(wg Soi 1973)

Tab. 1. The average daily temperatures of air into Szymbark and temperatures of water in the Ropa river in the days

24 VII–4 VIII 1971 (according to Soja 1973)

Ryc. 1. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod

czas pogody s³onecznej w dniu 17/18  czerwca 2007

Fig.1. Twenty- four  hour  cyc le  o f  the  temperature  o f

water  during the sunny weather in the day 17/18

June 2007
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nie wzrastaj¹cej i opadaj¹cej. W godzinach porannych
pomimo szybkiego wzrostu temperatury powietrza
zaznacza siê s³abo widoczny wzrost temperatury
wody, czego przyczyn¹ jest s³aba przewodnoœæ ciepl-
na wody. Bardziej wyraŸne skoki temperatury wody
przypadaj¹ na godziny przedpo³udniowe i popo³udnio-
we, kiedy to temperatura powietrza osi¹ga maksymal-
ne wartoœci dobowe (25,8°C – 17/18 VI, 34,7°C –
18/19 VII), które w przypadku wody pojawiaj¹ siê
zdecydowanie póŸniej, we wczesnych godzinach wie-
czornych (18,1°C – 17/18 VI, 21,8°C – 18/19 VII),
(tab. 2). Wtedy to temperatura powietrza na skutek
zas³oniêcia s³oñca przez zbocze doliny Ropy w ci¹gu
dwóch, trzech godzin gwa³townie spada, czego kon-
sekwencj¹ jest powolny, stopniowy spadek tempera-
tury wody w rzece. W ci¹gu dnia wartoœæ temperatu-
ry powietrza przewy¿sza wartoœæ temperatury wody
w Ropie o kilka lub nawet kilkanaœcie stopni Celsju-
sza. Odmienna sytuacja kszta³tuje siê w nocy, kiedy
to temperatura powietrza spada poni¿ej temperatury
wody w rzece, a ró¿nica pomiêdzy ich wartoœciami
siêga od kilku dziesi¹tych do kilku stopni Celsjusza.
Minimalne dobowe wartoœci temperatury powietrza
(12,9°C – 17/18 VI, 16,7°C – 18/19 VII) oraz wody
w Ropie (13,1°C – 17/18 VI, 17,1°C – 18/19 VII)
pojawiaj¹ siê w godzinach porannych, a wartoœæ mi-
nimalnej temperatury wody jest wy¿sza od wartoœci
temperatury powietrza (tab. 2). W ci¹gu doby pomiê-
dzy temperatur¹ wody w Ropie a temperatur¹ powie-
trza dochodzi do dwukrotnego wyrównania wartoœci:
w póŸnych godzinach wieczornych oraz  we wcze-
snych godzinach porannych. W rozpatrywanych do-
bach 17/18 VI oraz 18/19 VII œrednia temperatura
powietrza jest znacznie wy¿sza od œredniej tempera-
tury wody, odpowiednio o 2,9°C oraz  4°C (tab. 3).
Równie¿ dobowa amplituda temperatury powietrza,

wynosz¹ca 12,8°C (17/18 VI) i 18,0°C (18/19 VII)
zdecydowanie przewy¿sza dobow¹ amplitudê tempe-
ratury wody siêgaj¹c¹ 5,0°C (17/18 VI)  i 4,7°C (18/
19 VII), (tab. 2).

5. Dobowy cykl temperatury wody w Ropie pod-
czas pe³nego zachmurzenia

Podczas ca³kowitego zachmurzenia nieba tempe-
ratura powietrza nie osi¹ga wysokich wartoœci, co ma
swoje odbicie w dynamice temperatury wody w Ro-
pie (ryc. 3, 4).

Ryc. 2. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod-

czas pogody s³onecznej w dniu 18/19 lipca 2007

Fig.  2 .  Twenty- four  hour cycle  of  the  temperature of

water  during the sunny weather in the day 18/19

July 2007

Ryc. 3. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod-

czas pe³nego zachmurzenia w dniu 26/27 czerwca 2007

Fig. 3. Twenty- four  hour  cycle  o f  the  temperature  o f

water during full of clouds weather in the day 26/

27 June 2007

Ryc. 4. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod-

czas pe³nego zachmurzenia w dniu 5/6 lipca 2007

Fig. 4. Twenty- four  hour  cycle  o f  the  temperature  o f

water during full of clouds weather in the day 5/6

July 2007
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Przez ca³¹ dobê wartoœci temperatury powietrza nie
odbiegaj¹ zasadniczo od temperatury wody, jak ma to
miejsce podczas bezchmurnej, s³onecznej pogody.
Œrednie temperatury powietrza w rozpatrywanych
dobach s¹ wy¿sze od analogicznych temperatur wody
o 2,4°C (26/27 VI 2007) oraz 0,6°C (5/6 VII 2007),
(tab. 3). Dla temperatury powietrza charakterystycz-
ne s¹ czêste kilkustopniowe skoki i spadki wartoœci,
co w ledwo zauwa¿alny sposób zak³óca dobowy cykl
temperatury wody w Ropie. Temperatura powietrza
w ci¹gu doby rzadko spada poni¿ej temperatury wody,
natomiast je¿eli taka sytuacja wyst¹pi, to obni¿enie
wartoœci temperatury powietrza w stosunku do tem-
peratury wody jest procesem krótkotrwa³ym, a po-
miêdzy omawianymi wartoœciami temperaturowymi
nie zachodz¹ du¿e ró¿nice. Analizuj¹c ryciny 3 i 4
mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu doby mo¿e nie
dochodziæ do wyrównania temperatury pomiêdzy
wod¹ a powietrzem, jak ma to miejsce podczas s³o-
necznego, bezchmurnego dnia lub te¿ mo¿e wyst¹piæ
nawet kilka takich momentów zrównañ. W prezento-
wanych dobach maksymalne dobowe wartoœci tem-
peratury powietrza (20,6°C – 26/27 VI oraz 17,9°C –
5/6 VII) pojawiaj¹ siê w godzinach popo³udniowych
i wieczornych, a wody (15,7°C – 26/27 VI oraz 15,0°C

– 5/6 VII) o kilka godzin wczeœniej, natomiast mini-
malne dobowe temperatury powietrza (12,7°C – 26/
27 VI oraz 12,6°C – 5/6 VII)  i wody w Ropie (12,7°C
– 26/27 VI oraz 12,8°C – 5/6 VII)  wystêpuj¹ w go-
dzinach porannych, a ich wartoœci s¹ do siebie zbli¿o-
ne (tab. 2). Dobowa amplituda temperatury powie-
trza (7,9°C – 26/27 VI oraz 5,3°C – 5/6 VII), podob-
nie jak przy bezchmurnej pogodzie, jest wy¿sza od
dobowej amplitudy temperatury wody (3,0°C – 26/27
VI oraz 2,3°C – 5/6 VII) (tab. 3), chocia¿ w przypad-
ku pe³nego zachmurzenia ró¿nice pomiêdzy dobowy-
mi wartoœciami amplitudowymi temperatury powie-
trza i wody s¹ zdecydowanie mniejsze ni¿ przy bez-
chmurnej, s³onecznej pogodzie.

Przedstawione powy¿ej zale¿noœci znacznie kom-
plikuj¹ siê, gdy podczas pe³nego zachmurzenia nieba
w Ropie dochodzi do wezbrania, w trakcie którego
przep³yw zwiêksza siê z 2m3/s do kilkudziesiêciu m3/s
w ci¹gu doby. Sytuacja zaobserwowana w dniu 5/6
wrzeœnia 2007 (ryc. 5) pokazuje, ¿e temperatura wody
mo¿e przyjmowaæ znacznie wy¿sze wartoœci ni¿ tem-
peratura powietrza. Œrednia temperatura wody za
omawian¹ dobê pomiarow¹ wynios³a 13°C przy œred-
niej temperaturze powietrza 9,2°C (tab. 3), co wska-
zuje na zupe³nie odwrotn¹ sytuacjê, ni¿ we wszyst-
kich pozosta³ych dobach, rozpatrywanych w tym ar-
tykule. Równie¿ w przypadku dobowej temperatury
maksymalnej i minimalnej wody odnotowano wy¿sze
wartoœci (odpowiednio 13,3°C oraz 12,2°C), ni¿ dla
temperatury powietrza (odpowiednio 10,4°C oraz
7,5°C). Temperatura wody oraz temperatura powie-
trza w prezentowanej dobie (5/6 IX) wykaza³y bar-
dzo nisk¹ amplitudê wynosz¹c¹ odpowiednio 0,6°C
oraz 2,9°C (tab. 2). Zarówno temperatura wody, jak
i temperatura powietrza w dobowym cyklu wykazuj¹

Ryc. 5. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod-

czas wezbrania w dniu 5/6 wrzeœnia 2007

Fig. 5. Twenty-four hour cycle of the temperature of water

while swelling in the day of 5/6 September 2007

Tab. 3. Œrednie  dobowe tempera tury  wody w rzece

Ropie  oraz  œ rednie  dobowe tempera tury

powietrza w Szymbarku

Tab. 3. The average daily temperatures of water in the

Ropa river and the average daily temperatures of

air in Szymbark
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tendencjê rosn¹c¹, zachowuj¹c pomiêdzy sob¹ dystans
5,2°C o godz. 700 5.IX, który w miarê up³ywu czasu
zmniejszy³ siê do 2,8°C o godz. 700 nastêpnego dnia
(ryc. 5). Sta³y wzrost temperatury wody jest ciekawy
równie¿ z tego punktu widzenia, ¿e w ci¹gu omawia-
nej doby stopniowo zwiêksza³ siê, a póŸniej zmniej-
sza³ przep³yw w rzece, co w ¿aden sposób nie od-
zwierciedla siê w dobowym przebiegu temperatury
wody w Ropie. Wiêksza masa wody dziêki swojej s³ab-
szej od powietrza przewodnoœci cieplnej mo¿e
w znacznym stopniu uodporniæ siê na dzia³anie wa-
runków atmosferycznych.

6. Dobowy cykl temperatury wody w Ropie pod-
czas czêœciowego zachmurzenia.

Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e przy s³onecznej po-
godzie na niebie pojawiaj¹ siê ró¿nego typu chmury
(najczêœciej k³êbiaste) o ró¿nej wielkoœci, które cza-
sowo ograniczaj¹c dostêp bezpoœredniego promienio-
wania s³onecznego do powierzchni Ziemi, determinuj¹
dynamikê temperatury powietrza w miejscu rzucane-
go przez nie cienia, czego przejawem s¹ czêste kilku-
stopniowe skoki temperatury powietrza. Nie prowa-
dzi to jednak do wiêkszych odchyleñ w dobowym cy-
klu termicznym Ropy (ryc. 6).

zmniejszenie natê¿enia promieniowania s³onecznego
do przyziemnych warstw troposfery. Poci¹ga to za
sob¹ szybkie i gwa³towne obni¿enie temperatury po-
wietrza dochodz¹ce nawet do 10°C (ryc. 7).

Ryc. 6. Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie pod-

czas czêœciowego zachmurzenia w dniu 12/13 lipca 2007

Fig. 6. Twenty-four hour cycle of the temperature of water

during partial clouds in the day 12/13 July 2007

Ryc. 7. Dzienne zjawiska burzowe w dniu 14/15 czerwca

2007

Fig. 7. Daily stormy phenomena in the day 14/15 June

2007

W okresie letnim dobowy cykl temperatury wody
oraz powietrza zostaje czêsto zak³ócony przez wy-
stêpuj¹ce incydentalnie zjawiska burzowe. W ci¹gu
dnia, przy bezchmurnej, s³onecznej pogodzie tempe-
ratura powietrza oraz temperatura wody przedstawiaj¹
typowy dla badanego obszaru cykl. Przejœcie frontu
a z nim chmur burzowych (Cumulonimbus), powo-
duje okresowe przys³oniêcie nieba, co wp³ywa na

Tak du¿y i nag³y spadek temperatury  powietrza prze-
k³ada siê na s³abo zauwa¿alny spadek temperatury
wody w rzece, pomimo i¿ sama reakcja cieku na tak
gwa³towne zmiany termiczne powietrza, przejawiaj¹-
ca siê zatrzymaniem tendencji wzrostowej tempera-
tury wody oraz póŸniejszym jej obni¿eniem o kilka dzie-
si¹tych stopnia Celsjusza, nastêpuje ju¿ po 0,5 h, co
w przypadku cieku, jakim jest Ropa, jest to reakcj¹ pra-
wie natychmiastow¹.

Odmienna sytuacja kszta³tuje siê podczas nocne-
go przejœcia burzy (ryc. 8). Kilkustopniowy, gwa³towny
spadek temperatury powietrza nie wp³ywa w ¿aden
sposób na termikê wody, która w tym czasie zacho-
wuje typowy dla siebie cykl.

Ryc. 8. Nocne zjawiska burzowe w dniu 2/3 lipca 2007

Fig. 8. Night - t ime  s tormy phenomena in  the  day  2 /3

July 2007
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Podobnie jak w przypadku bezchmurnej pogody,
równie¿ przy czêœciowym zachmurzeniu nieba œred-
nie dobowe temperatury powietrza s¹ wy¿sze od œred-
nich dobowych temperatur wody. Ró¿nica pomiêdzy
tymi wartoœciami siêga 0,9°C 12/13 VII, 4,1°C 14/15
VI  i a¿ 6,2°C 2/3 VII (tab. 3). Ró¿nice pomiêdzy
wartoœciami amplitudowymi powietrza i wody nie s¹
tak du¿e, jak w przypadku doby z bezchmurn¹ po-
god¹, a zarazem nie s¹ tak ma³e jak podczas pe³nego
zachmurzenia nieba (tab. 2). Dobowa amplituda po-
wietrza siêga 11,1°C – 12/13 VII, 11,6°C – 14/15 VI,
oraz 13,2°C – 2/3 VII, podczas gdy analogiczna am-
plituda temperatury wody w Ropie wynosi 3,9°C – 4/
15 VI, 4,4°C – 12/13 VII, oraz  4,9°C – 2/3 VII.

Maksymalne dobowe temperatury powietrza
(26,6°C – 14/15 VI, 29,7°C 2/3 – VII oraz 21,8°C –
12/13 VII) pojawi³y siê w powy¿szych dobach w go-
dzinach po³udniowych i popo³udniowych, a maksymal-
ne temperatury wody (17,3°C – 14/15 VI, 19,1°C –
2/3 VII oraz 16,9°C – 12/13 VII) w godzinach wie-
czornych podobnie jak w czasie bezchmurnej pogody
(tab. 2). Najni¿sze dobowe temperatury (15,9°C – 14/
15 VI, 16,5°C – 2/3 VII oraz 10,7°C – 12/13 VII)
powietrze osi¹ga³o we wczesnych godzinach poran-
nych, a kilka godzin póŸniej osi¹ga³a je równie¿ woda
w Ropie (13,4°C – 14/15 VI, 14,2°C – 2/3 VII oraz
12,5°C – 12/13 VII), (tab. 2). Wartoœæ temperatury
minimalnej powietrza w dobach, w których wyst¹pi³y
zjawiska burzowe (14/15 VI, 2/3 VII) jest wy¿sza od
najni¿szej temperatury wody w Ropie, natomiast
w dniu 12/13 VII temperatura minimalna wody prze-
wy¿sza temperaturê minimaln¹ powietrza podobnie jak
w dobach z bezchmurn¹, s³oneczn¹ pogod¹.

7. Podsumowanie

Na dobowy cykl temperatury wody w rzece po-
œredni wp³yw maj¹ warunki atmosferyczne panuj¹ce
na danym obszarze, które z kolei kszta³tuj¹ tempera-
turê powietrza jako czynnik bezpoœrednio determinu-
j¹cy temperaturê wody. Dobowy cykl temperatury
powietrza wymusza podobny cykl na temperaturze
wody w Ropie. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie warun-
ków pogodowych dobowy, typowy dla badanego ob-
szaru cykl temperatury powietrza ulega znacznym
modyfikacjom, co ma swoje odbicie w transformacji
cyklu dobowego temperatury wody w rzece. Z racji
s³abszej przewodnoœci cieplnej wody jej temperatura
w ci¹gu dnia nie osi¹ga tak wysokich wartoœci jak
temperatura powietrza, a woda na zmiany termiczne
powietrza reaguje z pewnym opóŸnieniem, które za-
le¿y od tempa i wielkoœci dynamiki temperatury po-

wietrza oraz od wielkoœci przep³ywu. Krótkotrwa³e,
kilkustopniowe skoki wartoœci temperatury powietrza
podczas s³onecznej, bezchmurnej pogody  nie poci¹-
gaj¹ za sob¹ wyraŸnych zmian w wartoœciach tempe-
ratury wody w rzece. Zmiany te, choæ o niewielkich
rozmiarach, mog¹ byæ widoczne dopiero w d³u¿szych
okresach czasu (np. dobie), lub te¿ przy du¿ych, na-
g³ych skokach temperatury powietrza siêgaj¹cych
10°C, jak ma to miejsce w trakcie dziennych zjawisk
burzowych albo podczas pochmurnego dnia, kiedy to
do powierzchni Ziemi dociera tylko promieniowanie
rozproszone. W przypadku nocnych zjawisk burzo-
wych, nawet przy du¿ym i ci¹gn¹cym siê w d³u¿szym
czasie spadku wartoœci temperaturowych powietrza,
nie ma to wiêkszego wp³ywu na termikê wody w rze-
ce Ropie, która zachowuje wówczas typowy dla sie-
bie cykl. Temperatura wody mo¿e przyjmowaæ wy-
¿sze wartoœci ni¿ temperatura powietrza zarówno
w nocy, jak i w ci¹gu dnia. Takiej sytuacji sprzyja za-
chmurzenie nieba ograniczaj¹ce dop³yw promieniowa-
nia s³onecznego do powierzchni Ziemi oraz pojawia-
j¹ce siê w rzece wezbrania wody. Im wiêksza masa
wody p³ynie w rzece, tym wiêksz¹ wykazuje ona od-
pornoœæ na wp³yw warunków atmosferycznych – za-
sadniczych czynników determinuj¹cych termikê wód
p³yn¹cych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e we wszyst-
kich rozpatrywanych dobach (z wyj¹tkiem 5/6 IX, kie-
dy to œrednia dobowa temperatura wody na skutek
podwy¿szonego przep³ywu w rzece wykaza³a wy¿sz¹
wartoœæ od œredniej dobowej temperatury powietrza)
œrednia dobowa temperatura powietrza by³a zdecy-
dowanie wy¿sza od œredniej dobowej temperatury
wody, co jest przeciwstawne do wyników otrzyma-
nych przez R. Sojê (1973), które generalnie wskazy-
wa³y, ¿e to œrednie dobowe temperatury wody s¹
wy¿sze ni¿ analogiczne wartoœci temperatury powie-
trza. Tak¹ sytuacjê powi¹zaæ mo¿na z wp³ywem zbior-
nika wodnego w Klimkówce, który w okresie lata
znacznie obni¿a temperaturê wody w Ropie poni¿ej
jego lokalizacji. Dowodem tego mog¹ byæ œrednie
miesiêczne temperatury wody w Ropie, które po uru-
chomieniu  zbiornika na prze³omie lat 1993/94 w mie-
si¹cach od kwietnia do wrzeœnia zosta³y obni¿one
o 0,2°C do 2,4°C  oraz maksymalne miesiêczne tem-
peratury wody, których wartoœci w miesi¹cach od mar-
ca do wrzeœnia równie¿ spad³y o 0,6°C do 5,6°C (Wie-
jaczka 2000a, b).

Badane przypadki dobowego cyklu temperatury po-
wietrza i wody wskazuj¹, ¿e opóŸnienie temperatury
maksymalnej wody w stosunku do powietrza, w po-
równaniu z wynikami podanymi przez R. Sojê (1973),
z uwzglêdnieniem tylko bezchmurnej, s³onecznej po-
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gody (w podobnych warunkach pomiary prowadzi³
Soja), zosta³o znacznie wyd³u¿one z ok. 2-3 godz. do
ok. 5,5-7,5 godz., (tab. 3). Przy pe³nym zachmurzeniu
nieba maksymalne temperatury wody mog¹ pojawiaæ
siê o ok. 2-5,5 godz. wczeœniej ni¿ analogiczne tem-
peratury powietrza. Temperatury minimalne wody po-
jawiaj¹ siê w ci¹gu doby w godzinach porannych, przy
czym ich czasowe opóŸnienie w stosunku do tych sa-
mych temperatur powietrza  mo¿e dochodziæ do kilku
godzin, a podczas pe³nego zachmurzenia lub wezbra-
nia wody w korycie rzeki minimalna dobowa tempe-
ratura wody mo¿e pojawiaæ siê znacznie wczeœniej
ni¿ minimalna temperatura powietrza.

Dobowe amplitudy temperatury wody, bior¹ce pod
uwagê wszystkie prezentowane w artykule przypad-
ki wahaj¹ siê w przedziale 0,6°C do 5,0°C i uzale¿nio-
ne s¹ od dobowej dynamiki temperatury powietrza,
która przedstawia zdecydowanie wy¿sze wartoœci
dobowych amplitud.
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TWENTY-FOUR HOUR CYCLE
OF THE TEMPERATURE OF WATER
IN THE ROPA RIVER BELOW
WATER RESERVOIR IN KLIMKÓWKA

Summary
This article is  presenting a twenty-four hour cyc-

le of the temperature of water of the Ropa river du-
ring summer, below water reservoir in Klimkówka,
and in thermal conditions of water changed by him as
well as a changeability of this cycle during diversified
weather phenomena.  Also showing, that the starting
water reservoir in Klimkówka has influenced on the
course of values of the temperature of water of the
Ropa river in the twenty-four hours cycle, below its
location.


