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W opracowaniu wykorzystano pomiary: albedo, bilansu promieniowania, temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej
z siedmiu stanowisk obserwacyjnych rozlokowanych w profilu poprzecznym do brzegu morskiego od pla¿y do
buczyny na wysoczyŸnie morenowej. Stwierdzono zró¿nicowany przebieg dobowy analizowanych elementów
meteorologicznych, zale¿ny od konfiguracji i pokrycia terenu. Punkty pomiarowe zlokalizowane na obszarze
ods³oniêtym charakteryzuj¹ siê wiêkszymi amplitudami temperatury i wilgotnoœci powietrza ni¿ usytuowane na
terenie zalesionym czy na stokach klifu. Wystawienie na bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne powoduje
znaczny wzrost temperatury przy pogodzie bezchmurnej. Ods³oniêcie terenu pozwala te¿ na wiêksze wypro-
mieniowanie w zakresie d³ugofalowym w nocy, co obni¿a poranne minimum temperatury. Specyficzn¹ termik¹
charakteryzuje siê obszar pla¿y. Wyniki pomiarów potwierdzaj¹ oddzia³ywanie Ba³tyku, który znacz¹co zmniejsza
dobow¹ amplitudê temperatury powietrza. Termika analizowanych stanowisk pomiarowych jest œciœle powi¹zana
z wartoœci¹ bilansu radiacyjnego, która g³ównie zale¿y od natê¿enia bezpoœredniego promieniowania S³oñca
docieraj¹cego do pod³o¿a, albedo oraz pojemnoœci cieplnej gruntu.

WSTÊP

W sezonie letnim 2008 r. Zak³ad Klimatologii Instytutu Geografii Fizycznej i Kszta³to-
wania Œrodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu roz-
pocz¹³ badania topoklimatyczne i bioklimatyczne w Woliñskim Parku Narodowym
(WPN). Ogólne cechy klimatu WPN znane s¹ ze starszych opracowañ regionalnych
(M£ODZIKOWSKI 1986; PRAWDZIC 1963) oraz aktualnych opracowañ w skali kraju. Wyró¿-
niaj¹ siê ³agodn¹ zim¹ ze œrednimi temperaturami > 0oC, bardzo du¿¹ wilgotnoœci¹
wzglêdn¹ (œredniorocznie > 84%), przy stosunkowo niedu¿ych – jak na obszar wybrze¿a –
opadach (< 550 mm), z niewielk¹ przewag¹ w miesi¹cach letnich, oraz du¿ym udzia³em
silnych wiatrów z przewag¹ z sektora po³udniowo-zachodniego (WOŒ 1999; Atlas klimatu

Polski, 2005). Opracowania cech klimatu WPN w mniejszej skali – topoklimatycznej – s¹
nieliczne i dotycz¹ najczêœciej aspektu bioklimatycznego (BYCA 2003; REJEK, TYLKO-

WSKI 2003). Termiczno-wilgotnoœciowe badania topoklimatyczne prowadzone by³y w re-
jonie Grodna (JACHNIK i in. 2003) i na terenie Miêdzyzdrojów (MUGAJ i in. 1989).
TAMULEWICZ (1997) opracowa³ mapê topoklimatów fragmentu WPN.

Podstaw¹ niniejszego opracowania by³y pomiary prowadzone przez Zak³ad Klimatologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) we wspó³pracy ze Stacj¹ Monito-
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