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Wstęp
„Biegun zimna Polski” to będzie cykl miesięcznych raportów z pomiarów w Litworowym Kotle i w Mułowym Kotle. Znajdziecie
w nich relacje z wypraw naukowych, wyniki z badań w terenie, szczegółowe dane ze stacji (LK i MK-C) w formie wykresów i
tabel, porównanie kotłów z innymi stacjami, rekordy zimna (Tatry, Polska, Alpy), a także dawkę wiedzy i ciekawostek.
Nasze badania najzimniejszych miejsc Polski odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) i ich oficjalna
nazwa to „Mrozowiska tatrzańskie w masywie Czerwonych Wierchów”. W Alpach można znaleźć wiele masywów krasowych
z mrozowiskami, w Tatrach zaś Czerwone Wierchy są jedyne w swoim rodzaju. Mamy tam do czynienia z kotłami
polodowcowymi, które są odwadniane przez system podziemnych szczelin. Dzięki temu uzyskujemy suche wklęsłe formacje
terenu, gdzie gromadzi się zimne powietrze. „Baseny zimna” tworzą się tam w ramach zjawiska przyziemnej inwersji
radiacyjnej z efektem orograficznym.
Na dobry początek przedstawiam Wam podsumowanie czerwca 2022.
Pozdrawiam, Kamil Filipowski
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Wyprawy naukowe
W czerwcu 2022 miała miejsce 1 wyprawa, która stanowi oficjalny start projektu.
• 20.06.2022:
o Uczestnicy:
▪ dr Bartosz Czernecki (UAM)
▪ mgr inż. Antoni Zięba (TPN)
▪ „łowcy mrozu” Kamil Filipowski, Arnold Jakubczyk i Michał Wróbel
▪ Zbychu z Witowa (wniósł 1 z ciężkich kijów, a także pomógł przy budowie stacji)
o Zrealizowane zadania:
▪ Pierwsze oficjalne pomiary w terenie (o godz. 7 rano udało mi się zmierzyć ok. 13-stopniowy basen zimna
w Litworowym Kotle względem Machajówki)
▪ Postawienie 2 planowanych stacji (punktów pomiaru temperatury powietrza):
• Dno Litworowego Kotła
• Środkowa część dna Mułowego Kotła
Trochę przewrotnie, badania najzimniejszych zakątków Polski zaczęliśmy w bardzo gorący i słoneczny dzień. Przez większość czasu niebo było
bezchmurne, co umożliwiło zmierzenie dobrego (jak na czerwiec) basenu zimna o godz. 7 rano (w dniach 21 – 30 czerwca stacje nie zanotowały
lepszej inwersji niż 20 czerwca).
Po godzinie 8 rano dołączył do nas Antoni Zięba z TPN i mogliśmy przejść do głównego celu wyprawy, czyli założenia 2 punktów pomiarowych.
Zaczęliśmy od Mułowego Kotła. Antoni Zięba występował w roli eksperta od ochrony przyrody i jego zadaniem było dopilnować, żeby lokalizacja
stacji nie kolidowała z ochroną rzadkich roślin (endemity). Mimo surowego klimatu i ciężkich warunków do wegetacji, bogactwo gatunkowe jest
tam dość spore, co zapewnia podłoże wapienne. Zarówno MK-N (trawiaste dno), jak i MK-CS (piargi) okazały się miejscem, gdzie stacji nie można
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było stawiać. My jednak planowaliśmy MK-C, a
tam akurat stacja nie kolidowała ze względami
przyrodniczymi (czyli dobrze się złożyło). Przy czym
nie wszystko poszło zgodnie z planem. Miejsce jest
ekstremalnie zacienione, przez co długo tam
zalega firn. Czekał na nas jeszcze spory płat
twardego śniegu o grubości 2 metrów. W dodatku
piargowe podłoże nie pozwalało nigdzie wbić kija.
Znaleźliśmy
alternatywne
rozwiązanie
–
wsadziliśmy kij między głazy i obłożyliśmy
kopczykiem kamieni. Minus taki, że wyszła nam
zbyt duża (jak na lato) wysokość pomiarowa ok.
2,7 m nad gruntem (i ok. 4,7 m nad dnem, które
jeszcze wtedy było schowane pod śniegiem). Tą
kwestie zweryfikowaliśmy 3 lipca 2022 – Arnold
Jakubczyk poprawił wysokość osłony na 2 m nad
gruntem. Wciąż jednak to 4 m nad dnem, co może
nieco łagodzić wyniki T min (pomiary w terenie 21.07.2022 wykazywały w pewnym momencie ponad 1°C różnicy między dnem a stacją). Jednak
Mułowy Kocioł to i tak mrozowisko półokresowe – potencjalnie mocne w zimie, w sezonie letnim zaś termicznie łagodne przez promieniowanie
cieplne od skał (głazów tam mnóstwo). Ważne więc, żeby w zimie stacja dobrze się sprawiła. Po przemyśleniach stwierdzam, że w sumie dobrze
wyszło. Odsunięcie stacji od stromego stoku z Koziego Grzbietu jest na plus, bo stacja na dnie zagłębienia byłaby narażona na łatwe zasypanie
śniegiem (zsypy). Podejrzewam, że śnieg nieco zmienia układ terenu – mam nadzieję, że obecna lokalizacja trafi w dno MK-C w wersji zimowej.
Przed zimą planujemy jeszcze dołożyć element 2 m kija, uzyskując 4 m (lub 4,7 m) wysokości pomiarowej, więc szanse na uniknięcie przerwy w
pomiarach są spore. Oby tylko większa lawina nie zeszła.
Następnie przemieściliśmy się do sąsiedniego Litworowego Kotła (LK). Myślałem, że postawimy stacje na samym dnie LK na trawach (między
płatem firnu a strefą litworów). Wydawało mi się, że to głównie litwory stanowią względy przyrodnicze (są charakterystycznym elementem
miejsca, od nich wzięła się nazwa – Dolina Litworowa), a tymczasem okazało się, że we wschodniej części dna rosną niepozorne endemity, które
zostały objęte specjalnym monitoringiem (wyleżyska śniegowe sprawiają wrażenie surowych, ale zaskakują bogactwem gatunkowym, rosną tam
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rośliny jakie ciężko znaleźć w innych miejscach
Tatr). Odpadła więc opcja postawienia stacji
we wschodniej części dna. Środek też nie
przeszedł. Na szczęście jednak dostaliśmy
zgodę na zachodnią część dna. Była to ważna
sprawa, żeby stacja stanęła właśnie tam, gdzie
jest ewidentna strefa kulminacji zimna (siła
grawitacji sprowadza najcięższe najzimniejsze
powietrze na samo dno kotła). Postawienie
stacji parę metrów wyżej prawdopodobnie
złagodziłoby mierzone ekstrema termiczne.
Cieszy więc znaleziony kompromis (zwłaszcza,
że pomiary w terenie 21.07.2022 wykazały w
miarę jednolitą temperaturę powietrza na 2 m
na całym dnie - poziom 1794 m n.p.m., czyli
raczej nie tracimy w stosunku do pozostałej
części dna). Myślę, że stacja w Litworowym
Kotle powinna dostarczyć bardzo ciekawych
wyników zarówno w zimie, jak i w lecie.
Trawiasty teren sprawia, że jest to mrozowisko
całoroczne i potrafi bić rekordy zimna we
wszystkich miesiącach w roku. Czerwiec 2022
(na którym się skupiam w tym raporcie) co
prawda trochę rozczarował, ale za to już lipiec 2022 przyniósł pierwszy miesięczny rekord zimna Polski.
Warto wspomnieć, że założenie stacji MK-C i LK to w znacznej mierze praca Arnolda Jakubczyka. Łowca mrozu z Czarnego Dunajca ogarnął sprawy
techniczne i montaż. Trzeba przyznać, że wykonał solidną robotę.
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Metadane stacji
Metadane stacji – Litworowy Kocioł (LK):
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Lokalizacja: 49.23719921 N, 19.91133340 E
Wysokość: 1794 m n.p.m.
Głębokość kotła: 32 m (70 m zamknięte w 78%)
Współczynnik widoku nieba: ~0,78 (tyle w miejscu stacji, zaś ogólnie dno LK osiąga max 0,8)
Zacienienie bardzo duże:
o 4 miesiące „górskiej nocy polarnej” od 20 października do 21 lutego
o w czerwcu „dzień” trwa 11 godzin
Powierzchnia w pełni zamkniętego basenu: 31 298 m² (3,13 ha)
Zamknięta pojemność: 438 172 m³
Teren trawiasty z litworami [mrozowisko całoroczne]
Pomiary T 2 m w lecie i T 4 m w zimie
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Metadane stacji – środkowa część Mułowego Kotła (MK-C):
➢ Lokalizacja: 49.23508312 N, 19.90606274 E
➢ Wysokość: 1796 m n.p.m. (~2 m powyżej pobliskiego dna)
➢ Głębokość: 6 m (stacja ~4 m) [położenie w głębi Mułowego Kotła,
mrozowisko MK-N domyka teren, więc małe i płytkie zagłębienie ma
szanse okazać się wystarczające – jesień i zima to zweryfikują]
➢ Współczynnik widoku nieba: ~0,78 (podobny na obu stacjach, MK
traci na „opakowaniu” przez urwiste ściany, LK z kolei traci na zbyt
dużej głębokości)
➢ Zacienienie ekstremalne:
o > 4 miesiące „górskiej nocy polarnej” od 12 października do
20 lutego [to jeszcze wymaga dokładniejszych obliczeń]
o w czerwcu „dzień” trwa 9 godzin
➢ Zamknięta powierzchnia: ok. 0,31 ha (10 razy mniej niż LK)
➢ Powierzchnia basenu MK-C włącznie z MK-CS: ok. 0,72 ha
➢ Powierzchnia zamkniętego basenu całego MK: 2,57 ha
➢ Teren piargowy [liczne głazy i kamienie promieniują ciepłem w lecie
i łagodzą basen zimna; ciężko o niskie T min bez pokrywy śnieżnej]
➢ Pomiary T 2 m w lecie i T 4 m (lub więcej) w zimie
✓ Opieramy się na danych rządowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – strona www.geoportal.gov.pl;
✓ Obliczenia powierzchni, pojemności i współczynniku widoku nieba wykonał dla nas Stephan Vogt z MeteoSwiss;
✓ Zacienienie (póki co z dokładnością do 1 h) obliczył dr Bartosz Czernecki.
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Topografia (projekt w QGIS wykonany przez Arnolda Jakubczyka, ja dodałem opis):

Wyróżnione zagłębienia:
✓ Litworowy Kocioł (LK) – dno 1794 m n.p.m., głębokość 32 m (środek minimalnie sięga 1793,5 m, stacja zaś ma 1794,1 m)
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✓ Mułowy Kocioł (MK-N) – dno 1785 m n.p.m., głębokość 15 m (przy czym to kamieniste koryto, zaś sensowne trawiaste
wypłaszczenie leży na poziomie 1790-91 m n.p.m., 9-10 m poniżej najniższego punktu Mułowej Moreny)
✓ Mały Litworowy Kocioł (Mały LK) – dno 1814 m n.p.m., głębokość 10 m (przy czym 1 m to mała dziura wyglądająca na
wejście do jaskini, właściwa głębokość małego LK wynosi 9 m)
✓ Mułowy Kocioł (MK-CS) – dno 1791 m n.p.m., głębokość 9 m (w tym 3 m stanowi „dziursko”, właściwa głębokość 6 m)
✓ Mułowy Kocioł (MK-C) – dno 1794 m n.p.m., głębokość 6 m
✓ Mułowy Kocioł (MK-S) – dno 1809 m n.p.m., głębokość 3 m (w tym miejscu długo zalega płat śniegu)

Współczynnik widoku nieba (sky
view factor) to ważny czynnik. Im
więcej nieba widać, tym silniej
wychłodzi się powierzchnia
terenu w czasie zjawiska inwersji
radiacyjnej. Schemat po prawej
przestawia obliczenia, które
wykonał Stephan Vogt. Niebieski
kolor oznacza najlepszy widok
nieba (max 1,00 - taki jest na
szczytach, ale Machajówka też
ma ładne wartości, max 0,98), a
czerwony najgorszy (duże ściany
zasłaniają widok).
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Pomiary w terenie
Serie pomiarowe zbierane z 2 założonych stacji to podstawa naszych badań. Natomiast pomiary w terenie mogą stanowić
ciekawe uzupełnienie tematu. Pozwolą nam lepiej rozpracować badane najzimniejsze zakątki Polski.
20.06.2022 - wyruszyliśmy z Kir po 3:30 rano i już na
początku wyprawy udało się zrobić ciekawe pomiary w
terenie (około 9 stopni inwersji między Wyżnią Kirą
Miętusią a Upłaziańskim Wierszykiem – po prawej
screen ze strony mapa-turystyczna.pl z naniesionym
opisem). Do Mułowego Kotła dotarliśmy w 3 godziny i
zdążyliśmy jeszcze sprawdzić inwersje w kotłach. O
godzinie 7 rano zmierzyłem około 13-stopniowy basen
zimna w Litworowym Kotle (4,3°C w powietrzu na dnie
kotła przy ponad 17°C na Machajówce), co jak na
czerwiec jest przyzwoitym wynikiem. W tym czasie na
Kasprowym Wierchu było 15,9°C, czyli o 11,6°C cieplej
niż w Litworowym Kotle. Przyzwoita inwersja to efekt
bezchmurnej pogody i niskiej wilgotności powietrza.
Tymczasem w tatrzańskim klimacie (zresztą w Alpach
podobnie) czerwiec to miesiąc, który inwersji nie sprzyja
– charakteryzuje się najkrótszymi nocami i często dużą
zawartością pary wodnej w powietrzu. Największa
różnica T [°C] LK – KW w dniach 21-30 czerwca 2022
wyniosła 10,6°C, o 1°C mniej niż 20 czerwca.
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Pomiary wykonane z użyciem rejestratora Termio 25, interwał 10 s. Za zestaw pomiarowy posłużyła rurka z bardzo
prowizoryczną osłoną (plastikowa doniczka). Na szczęście większość przejścia była w cieniu, a pierwsze słabe promienie
słońca na Machajówce nie zdążyły w istotny sposób zawyżyć pomiarów (być może o parę dziesiątych stopnia). Patrząc na
dane z Kasprowego Wierchu, Machajówka miała prawo osiągnąć 17°C, czyli ok. 13-stopniowy basen zimna był faktem.
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Badania terenowe 20.06.2022 wstępnie potwierdziły, że w lecie trawiasty Litworowy Kocioł jest dużo zimniejszy niż
kamienisty Mułowy Kocioł. 21.07.2022 przeprowadziliśmy kolejne badania (dysponując lepszymi tyczkami 2 m z osłoną) i
wtedy umocniliśmy się w przekonaniu, że Litworowy Kocioł nie znajduje konkurencji w warunkach bezśnieżnych (wszystkie
pozostałe sprawdzone zagłębienia terenu były dużo cieplejsze). Im więcej skał, tym cieplej. Dopiero śnieg może to zmienić.
14

Dane ze stacji – Mułowy Kocioł (MK-C, 1796 m n.p.m.)
Rejestrator Termio 2 (Termoprodukt), niepewność pomiaru 0,2°C, interwał 10 minut, T 2,7 m, analiza wg „doby termicznej” 18-18 UTC.
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20.06.2022 wartość T min zawyżona, zaś amplituda
zaniżona, gdyż pomiary zaczęły się o godz. 9:30 (7:30
UTC).
1,9°C (21.06.2022) to T min abs z rejestratora,
najniższa wartość 10-minutowa wyniosła 2,0°C.
Miejsce wyróżniło się bardzo małymi amplitudami.
Wyjątkiem był 21 czerwca, kiedy miała miejsce
znacząca adwekcja zimnego powietrza.
MK-C T min osiągnął przy napływie zimnego
powietrza, w warunkach bez inwersji temperatury.
Dlatego „przegrał” z Kasprowym Wierchem (1,2°C).
Ekstrema
Średnia

Temperatura średnia (11,7°C dla okresu 21-30.06) wyliczona ze wszystkich pomiarów 10-minutowych.
➢ T min miesięczne:
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➢ T max miesięczne:

Ciekawostką jest, że na Kasprowym Wierchu kulminacja ciepła przypadła na 1 lipca (22,1°C), a 30 czerwca było tam „tylko” 20,7°C. Tymczasem w
kotłach to 30 czerwca padły nieco wyższe wyniki T max.
➢ Wahania temperatury:

Największe wzrosty temperatury w MK-C związane były z wygaszeniem basenu zimna 26 czerwca. Gdy słońce naciera na basen zimna, to przynosi
dynamiczne ocieplenie. W tym przypadku nie można mówić o zbyt dużym skoku temperatury, bo po prostu w lecie baseny zimna w MK są słabe.
Natomiast największe spadki temperatury to efekt adwekcji zimnego powietrza 20/21 czerwca.
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➢ Wykres T min T max:

Na pierwszy mróz w MK-C trzeba będzie trochę poczekać. Za to wartości T max są znaczące. 20-stki na tych wysokościach to tatrzańskie „upały”.
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➢ Amplituda:

Skały (liczne głazy) osłabiając inwersję radiacyjną w lecie, zapewniają małe dobowe amplitudy na stacji MK-C (przeważnie poniżej 10°C).
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➢ Ekstrema termiczne dla poszczególnych terminów 10-minutowych (doba 18-18 UTC) [dobowy cykl temperatury w MK-C słabo zarysowany]:

Czas letni (CEST) to UTC+2, czyli wykres zaczynamy od wieczora godz. 20, lewa część wykresu to noc, środek ranek, prawa część popołudnie.
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➢ Inwersja:

➢ TOP lista inwersji:
Jak chodzi o obliczenia inwersji w kotłach, głównym punktem odniesienia są dla nas dane
z Kasprowego Wierchu (a źródłem tych danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy). Podaję surowe różnice T [°C] MK – T [°C] KW,
przy czym warto mieć świadomość, że rzeczywisty basen zimna przeważnie może być o
dobry stopień większy (poprawka na 200-metrową różnicę wysokości n.p.m.).
Baseny zimna w MK-C były mocno osłabione, ale co ważne – występowały. W przypadku
26 czerwca inwersję stwierdzam w aż 80 (na 145) terminach 10-minutowych.

W MK-C drobne „inwersje” były nie tylko efektem wychłodzenia radiacyjnego, lecz także
występowały w ciągu dnia za sprawą zacienienia. Ponadto obecny jeszcze w czerwcu płat
firnu też mógł mieć wpływ na temperaturę. Stacja MK-C w okresie 20-30 czerwca 2022
odnotowała taką średnią T max jakby leżała na poziomie ok. 1900 m n.p.m. (a nie ok. 1800).
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➢ Mułowy Kocioł (MK-C, 1796 m) vs Kasprowy Wierch (KW, 1991 m):

23 czerwca Litworowy Kocioł miał -2,1°C, a w MK-C inwersja ledwie minimalna. Dopiero 26 i 27 czerwca uspokoiły, że inwersja radiacyjna działa.
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➢ Mułowy Kocioł (MK-C, 1796 m) vs Kasprowy Wierch (KW, 1991 m) [różnice temperatury]:
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➢ Inwersja w Mułowym Kotle (MK-C):
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➢ Inwersja w Mułowym Kotle (MK-C) [ekstrema dla poszczególnych terminów 10-minutowych, doba 18-18 UTC]:

Słońce do MK-C docierało tuż po godzinie 9 rano (po 7 UTC na wykresie). Intrygujący przypadek znaczącej inwersji po tym czasie dotyczy 27.06.
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Dane ze stacji – Litworowy Kocioł (LK, 1794 m n.p.m.)
Rejestrator Termio 2 (Termoprodukt), niepewność pomiaru 0,2°C, interwał 10 minut, T 2 m, analiza wg „doby termicznej” 18-18 UTC.
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Wartość T min dla 20.06.2022 wzięta z pomiarów w
terenie. Stacja zaś ruszyła o godz. 11:40 (9:40 UTC).
-2,1°C (23.06.2022) to T min abs z rejestratora,
najniższa 10-minutowa wartość wyniosła -1,8°C.
W czerwcu 2022 zamiast bić rekordy zimna, pobiliśmy
rekord ciepła (max T min). 15,3°C (30 czerwca) to
potencjalnie absolutnie najwyższa wartość T min dla
Litworowego Kotła. Jest szansa, że nigdy nie było tam
cieplejszej temperatury minimalnej. Uważam tak,
ponieważ rzadkim przypadkom wyższych T max (niż
22,8°C) raczej towarzyszyły lepsze amplitudy. W nocy
29/30.06 panował chyba wiatr halny i lokalnie dał
efekt fenu. Mimo rozpogodzeń, LK w ogóle nie miał
inwersji i utrzymał bardzo wysoką wartość T min.
Temperatura średnia (11,2°C dla okresu 21-30.06) wyliczona ze wszystkich pomiarów 10-minutowych.
➢ T min miesięczne:
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➢ T max miesięczne:

➢ Wahania temperatury:

Największe wzrosty dużo lepsze niż w MK-C, co oczywiście ma związek z dużo lepszymi inwersjami. Przy czym to i tak nie są jeszcze wartości
imponujące. Czerwiec jest trudnym miesiącem dla mrozowisk (krótkie noce, wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu). Mogę zdradzić (bo już
to wiadomo z danych do 21.07), że lipiec w Litworowym Kotle przyniósł bardziej pokaźne wzrosty i spadki temperatury, a także większe amplitudy.
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➢ Wykres T min T max:

To był gorący okres. Czerwiec 2022 (od 20.06) w Litworowym Kotle nie przyniósł żadnego dobowego rekordu T min Polski.
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➢ Amplituda:

Litworowy Kocioł znacznie częściej osiągał ponad 10-stopniowe amplitudy niż MK-C.
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➢ Ekstrema termiczne dla poszczególnych terminów 10-minutowych (doba 18-18 UTC):

Widać w danych, że słońce wkraczało do Litworowego Kotła przed godziną 8 rano (6 UTC). Dobowy cykl temperatury lepiej zarysowany niż w MK.
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➢ Inwersja:

➢ TOP lista inwersji:
Jak chodzi o obliczenia inwersji w kotłach, głównym punktem odniesienia są dla nas dane
z Kasprowego Wierchu (a źródłem tych danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy). Podaję surowe różnice T [°C] LK – T [°C] KW, przy
czym warto mieć świadomość, że rzeczywisty basen zimna przeważnie może być o ten 1°C
większy (poprawka na 200-metrową różnicę wysokości n.p.m.).
W okresie 21-30 czerwca Litworowy Kocioł notował 5 znaczących nocy/ranków z inwersją
(do tego dochodzi jeszcze ranek 20.06, czyli mamy 6 wyraźnych inwersji od 20.06).
Tymczasem 30 czerwca we wszystkich terminach 10-minutowych LK nie był zimniejszy od
Kasprowego Wierchu (całkowity brak inwersji, prawdopodobnie za sprawą wiatru).
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➢ Litworowy Kocioł (LK, 1794 m) vs Kasprowy Wierch (KW, 1991 m):

Noce 22/23 i 23/24 czerwca ze sporymi zakłóceniami. Chyba był potencjał na lepsze wyniki, ale coś (wiatr?) przeszkodziło.
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➢ Litworowy Kocioł (LK, 1794 m) vs Kasprowy Wierch (KW, 1991 m) [różnice temperatury]:

Ponad 10°C inwersji to dobry wynik jak na czerwiec. W zimie zaś liczymy na znacznie potężniejsze inwersje.
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➢ Inwersja w Litworowym Kotle (LK):

35

➢ Inwersja w Litworowym Kotle (LK) [ekstrema dla poszczególnych terminów 10-minutowych, doba 18-18 UTC]:

Najlepsza inwersja przypadła na ranek między ogólnym wschodem słońca (po 2:30 UTC) a wschodem słońca w LK (przed 8 UTC).
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Wykres - Litworowy Kocioł vs Mułowy Kocioł
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➢ [LK vs MK-C] Porównanie wartości T min, T średnia i T max dla terminów 10-minutowych (doba 18-18 UTC):
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Szczegółowe wykresy dobowe (LK, MK-C, KW)

21.06.2022 – w nocy 20/21 czerwca była silna adwekcja zimnego powietrza. Pochmurna pogoda, brak inwersji radiacyjnej.
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22.06.2022 – pochmurna noc bez inwersji 21/22 czerwca, rano o 5 UTC nieco się rozpogodziło (od tego momentu zacieniony MK-C miał lekką
przewagę chłodu nad LK przez 10 h, w środku dnia nawet KW był cieplejszy), początek inwersji w LK wieczorem przy słabym wietrze.
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23.06.2022 – jedyny dzień z mrozem w okresie od 20 do 30 czerwca 2022, basen zimna w LK wystąpił, ale noc nie była idealna. Pojawiające się
chmury mogły zapewnić zakłócenia (ewentualnie też wiatr). -1,8°C to najniższa wartość 10-minutowa, zaś T min abs wyniosła -2,1°C.
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24.06.2022 – pogodna noc, obiecujący atak zimna w LK przed 21 UTC, potem niestety pojawił się wiatr SW i były zakłócenia, okazja na mróz nie
została wykorzystana. W MK-C zaś niemal bez inwersji.
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25.06.2022 – pochmurna pogoda, częściowe rozpogodzenie w środku nocy nie zostało zbytnio wykorzystane, bo panował wiatr S.
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26.06.2022 – po burzy (wieczór 25 czerwca) przyszła w miarę pogodna noc. W końcu basen zimna wystąpił również w MK-C (słaby, ale wyraźny).
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27.06.2022 – noc pogodna, ale przed 21 UTC pojawił się wiatr S i uspokoił się po 2 UTC. Ranek ze znaczącym basenem zimna. Po godz. 7 UTC
naszły chmury. Intrygująca inwersja w MK-C między 7 a 9 UTC, czyli już po wschodzie słońca w tamtym miejscu. Kasprowy Wierch wynikiem
11,7°C pobił swój dobowy rekord ciepła „max T min” dla 27 czerwca (dane od 1951 roku).
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28.06.2022 – wydawałoby się marne 8,4°C inwersji w LK względem KW to i tak dobry wynik jak na wysoką zawartość pary wodnej (średnia
prężność pary wodnej na Kasprowy Wierchu w tym dniu wyniosła 12,9 hPa – obliczenia ze strony Meteomodel). Czerwiec jest trudnym miesiącem
dla mrozowisk.
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29.06.2022 – brak inwersji radiacyjnej, w nocy 28/29 czerwca prawdopodobnie wiał halny i uniemożliwił wykorzystanie rozpogodzeń. Następnie
dzień był pochmurny i przyniósł burzę. Kulminacja ciepła wystąpiła więc przed południem. LK złamał poziom 20°C, zaś MK-C miał niższą wartość
T max niż KW. Wszystkie 3 stacje odnotowały bardzo ciepłe wartości T min.
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30.06.2022 – w nocy 29/30 czerwca prawdopodobnie był wiatr halny i przyczynił się do niezwykłego rekordu „max T min” w Litworowym Kotle
(jak już wspominałem, 15,3°C to może być absolutnie najcieplejsza T min dla tego miejsca). Kasprowy Wierch też pobił swój rekord „max T min”
(dane od 1951 roku), ale tylko dla czerwca, a nie ogólny. Z kolei MK-C zaskoczył drobną inwersją rano. W ciągu dnia w kotłach było gorąco.
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Porównanie kotłów z innymi stacjami
Na dobry początek tabela do porównania ekstremów termicznych w kotłach LK i MK-C z wybranymi stacjami IMGW-PIB. Do
tego Puścizna Rękowiańska (Arnolda Jakubczyka), Hala Izerska (Uniwersytetu Wrocławskiego) i trzy stacje słowackie (SHMU).
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Komentarz do zestawienia T max – widać, że to był gorący czas. W analizowanym 11-dniowym okresie Kraków miał aż 6 dni
upalnych (T max > 30°C), a Zakopane (gdzie upały są rzadkością) 2 takie dni. Można zauważyć, że rejon Karkonoszy i Gór
Izerskich (Śnieżka, Jakuszyce, Hala Izerska) wykazał się niższymi T max w stosunku do wysokości n.p.m. niż rejon Tatr (Śnieżka
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nawet 20-stki nie osiągnęła). Najniższa średnia T max oczywiście wyszła na Łomnicy. Litworowy Kocioł miał cieplejszą średnią
T max niż Kasprowy Wierch o 1,2°C, czyli zgodnie z gradientem 0,6°C/100 m. Z kolei stacja MK-C osiągnąła taką wartość
średniej T max, jakby leżała o 100 m wyżej n.p.m. (wstępnie myślałem, że to głównie kwestia dużego zacienienia, ale dane
za lipiec do 21.07 wykazują już podobną śr. T max w LK i MK-C, więc chyba jeszcze czerwcową obecność płata firnu w MK-C
należy docienić).
Komentarz do zestawienia T min – w danym okresie Litworowy Kocioł „przegrał” pod względem T min abs zarówno z
Łomnicą, jak i nawet z Halą Izerską. Natomiast pod względem średniej T min ustąpił tylko Łomnicy i to nieznacznie o 0,4°C.
Zadecydował fakt, że przez większość dni panowało gorące powietrze, zaś mocne ochłodzenie było krótkie i w Tatrach
pochmurne. Hala Izerska trafiła dobre warunki do inwersji akurat 22 czerwca i zrobiła wtedy o 9,1°C lepszą T min od Śnieżki
(biorąc poprawkę na wysokość n.p.m., panował tam ponad 13-stopniowy basen zimna). Litworowy Kocioł z kolei mógł się
wykazać 23 i 24 czerwca, ale nie do końca dobre warunki i zakłócenia nie pozwoliły na lepsze wyniki (spora wysokość n.p.m.
stanowi o sile mrozowiska, ale też naraża na kaprysy pogody i większe problemy z wiatrem). Dużą rolę odgrywa charakter
terenu i współczynnik widoku nieba (svf). Trawiaste otwarte przestrzenie o svf > 0,9 na torfowiskach Hali Izerskiej i Puściźnie
Rękowiańskiej osiągają w lecie duże dobowe amplitudy temperatury i niskie wartości T min jak na swoją wysokość n.p.m.
Puścizna Rękowiańska co prawda mrozu nie osiągnęła, ale średnia T min na poziomie 6,2°C była tam naprawdę dobra na tle
innych stacji. Z kolei mrozowiska kamieniste radzą sobie w lecie bardzo słabo, czego dowodzą nasze pomiary w Mułowym
Kotle. MK-C tylko o 0,1°C pokonał Kasprowy Wierch pod względem średniej T min. W zestawieniu widać też jak duży wpływ
ma charakter terenu („U”, czyli formacje wklęsłe jak doliny, kotliny, kotły vs „/” stoki i „∆” formacje wypukłe). Gubałówka
osiągnęła tak ciepłą średnią T min, że jeszcze wyższa w zestawieniu jest tylko na nizinach (Kraków, Suwałki).
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➢ Porównanie Litworowego Kotła z pomiarami przy gruncie na Hali Gąsienicowej i w Zakopanem:

Litworowy Kocioł w powietrzu (T 2 m) był zimniejszy niż Hala Gąsienicowa przy gruncie (T 5 cm). Ten fakt nie dziwi, ponieważ
nasze dotychczasowe pomiary w terenie (20.06 i 21.07) sugerują, że w Litworowym Kotle T 2 m potrafi być niewiele cieplejsza
niż T 5 cm. Czyli inaczej niż na Hali Gąsienicowej, gdzie różnice między T 2 m a T 5 cm są znaczące. Przy czym stacja na HG
leży w jej górnej części, przyziemne zimno tam się nie gromadzi, lecz spływa na niżej położoną część HG. Natomiast na dnie
LK przyziemne zimno się kumuluję i tworzy się jego gruba warstwa (sięga 2 m nad gruntem, a nawet znacznie wyżej).
W dniach 20, 23, 26 i 27 czerwca T min na 2 m w Litworowym Kotle była o ok. 5 stopni niższa niż T min 5 cm na Hali
Gąsienicowej. Zakładając podobną różnicę w poprzednich dniach z inwersją, można sobie pogdybać na temat potencjalnych
mrozów w LK we wcześniejszej części miesiąca (1-19 czerwca) zanim zaczęliśmy pomiary:
o
o
o
o

19 czerwca (HG 5,8°C na 5 cm) – patrząc jeszcze na warunki na Kasprowym, widzę szansę na drobny mróz w LK;
16 czerwca (HG 3,1°C na 5 cm) – ok. -2°C w LK;
15 czerwca (HG 0,5°C na 5 cm) – ok. -5°C w LK (lub zimniej, bo były rozpogodzenia przy ledwie 1,3°C na KW);
13 czerwca (HG 4,6°C na 5 cm) i 6 czerwca (HG 4,4°C na 5 cm) – potencjalne lekkie mrozy w LK;
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o 3 czerwca (HG 1,5°C na 5 cm) – ok. -4°C w LK
Reasumując, obstawiam 7 dni z mrozem w Litworowym Kotle za cały czerwiec 2022 (1 z pomiarów + 6 potencjalnych).
➢ Porównanie kotłów Czerwonych Wierchów z innymi mrozowiskami w Europie:
Do czego porównać kotły LK i MK? W Polsce tworzą właściwie nową osobną kategorię mrozowisk. Warto więc zerknąć na
inne górskie mrozowiska w Europie i zobaczyć jak na ich tle wypadły nasze kotły. Generalnie okres 20-30 czerwca był gorący
nie tylko w Polsce. Pozostałe mrozowiska również miały problem z osiąganiem ujemnych temperatur. Słynna Mrzla Komna
nawet mrozu nie miała. Podobnie Combe des Amburnex, mimo że w lipcu 2022 było tam aż kilkanaście dni z mrozem.
Natomiast pod względem T max trochę zaskoczyła Hiszpania falą chłodów (w lipcu dla odmiany były tam liczne upały > 30°C).
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Busa Riviera (Dolomity, płaskowyż Pale di San Martino) – jedyna stacja w środkowej Europie, gdzie w XXI wieku udało się
zanotować -50°C. W lecie zaś okazuje się ciepła z uwagi na kamienisty teren (podobny problem jak w Mułowym Kotle).
Ciekawe jest porównanie LK z Campoluzzo (trawiasty teren, podobna wysokość n.p.m. i taka sama zamknięta głębokość).
Litworowy Kocioł „wygrał” nieznacznie pod względem T min abs, ale w przypadku średniej T min okazał się słabszy aż o 3°C.
Mrozowiska w ciepłych krajach (jak Włochy i Hiszpania) wbrew pozorom potrafią mieć niską średnią T min – efet dużej ilości
pogodnych nocy i ranków. W Tatrach zaś liczne dni bez inwersji zawyżają średnią. Stosunkowo dobre wartości T min abs
pokazały też Rokytská slať i Kvilda Perla (Czechy, Szumawa), które przypominają trochę mrozowiska w Górach Izerskich.
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➢ Litworowy Kocioł (1794 m n.p.m.) [UAM] vs Hala Izerska (825 m n.p.m.) [UWr]:
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Dzięki współpracy z dr hab. Markiem Błasiem (Uniwersytet Wrocławski), mamy ciekawe porównanie Litworowego Kotła z
Halą Izerską, która do niedawna była uważana za potencjalny biegun zimna Polski. Przeważnie LK jest zimniejszy, ale w
miesiącach letnich jego przewaga nie musi być miażdżąca, a nawet czasem może „przegrać” jak choćby w prezentowanej III
dekadzie czerwca 2022. Widać, że Hala Izerska ma mniejsze zakłócenia inwersji i większe dobowe amplitudy.
Atuty Litworowego Kotła w stosunku do Hali Izerskiej:
o
o
o
o
o

Wyższa wysokość n.p.m. (a z nią wiążą się też 2 niżej wymienione atuty);
Niższa bazowa temperatura powietrza;
Mniejsza prężność pary wodnej;
W pełni zamknięta wklęsła formacja terenu;
Większe zacienienie (dłuższa „noc”).

Wady Litworowego Kotła w stosunku do Hali Izerskiej:
o Gorszy współczynnik widoku nieba (max 0,8 na dnie LK vs znacznie powyżej 0,9 na HI);
o Obecność głazów (LK w znacznej mierze posiada trawiasty teren, ale głazów też trochę zalega w jego obrębie, co w
lecie raczej nie pomaga, zaś Hala Izerska to trawiaste mrozowisko);
o Większe problemy z wiatrem (duża wysokość n.p.m. stanowi atut, ale też naraża na kaprysy pogody);
o Pochmurny tatrzański klimat.
Mamy jeszcze ciekawe porównanie LK z Puścizną Rekowiańską (potencjalny biegun zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej).
Wszak Arnold Jakubczyk (łowca mrozu z Czarnego Dunajca) posiada tam swoją stację. Puścizna Rękowiańska to torfowisko z
trawiastym terenem. Rozległa otwarta przestrzeń o współczynniku widoku nieba 0,95. Te walory zapewniają spore dobowe
amplitudy temperatury.
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➢ Litworowy Kocioł (1794 m n.p.m.) vs Puścizna Rękowiańska (654 m n.p.m.):
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Rekordy zimna Tatr

Rekordy zimna Tatr w okresie oficjalnych badań
naukowych od 20 czerwca 2022. W miesiącach
letnich mamy ciekawy „pojedynek” między Łomnicą
(jeden z najwyższych szczytów w Tatrach, stacja na
poziomie 2633 m n.p.m.) a Litworowym Kotłem. Jest
to efekt słabych inwersji w tym czasie. Przy czym już
w lipcu Litworowy Kocioł pokazał klasę – 5,7°C i w
kolejnych miesiącach będzie faworytem (sierpień –
październik to dość pogodny okres w tatrzańskim
klimacie). A jak spadnie śnieg, to jest szansa, że
również Mułowy Kocioł włączy się do rywalizacji.
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Do ogólnych miesięcznych rekordów zimna Tatr
jednak to nie wystarczyło. Ocieplenie klimatu szybko
postępuje. Jeszcze kilka dekad temu Tatry były
zimniejsze o ok. 2°C niż obecnie (a to duża zmiana).
W tabeli (po lewej) rekordy pochodzą z XX wieku, a
jedyny wyjątek (styczeń -37,3°C) to efekt wstępnych
nieoficjalnych pomiarów w LK.
Na stacji Morskie Oko 10 lutego 1929 mogło być ok.
-35°C (a nawet nieco zimniej), bo -33,5°C to tylko
pomiar terminowy (niestety zabrakło tam wtedy
termometru minimalnego).
Kotły Czerwonych Wierchów stanowią tak potężne
mrozowiska, że nawet w XXI wieku wciąż mają
szansę skompletować wszystkie miesięczne rekordy
zimna Tatr. Łatwe to jednak nie będzie, kwestia co
najmniej kilku lat pomiarów. Myślę, że wynik czerwca (-12,4°C) może być tu najtrudniejszym rekordem do pobicia.
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Rekordy zimna Polski
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Kompletny przegląd ekstremów termicznych Polski to ciężkie wyzwanie. Mnóstwo danych przejrzałem, ale jeszcze wiele
pozostaje mi do ogarnięcia. Zatem prezentowane tutaj tabele są niekompletne. W przyszłości będą się zmieniać nie tylko za
sprawą nowych pomiarów, lecz również w oparciu o wciąż poszukiwane dane z przeszłości.
Tabela na 58 stronie zdradza, że mamy pierwszy miesięczny rekord zimna Polski (-5,7°C w lipcu). Więcej szczegółów
przedstawię w kolejnym miesięcznym raporcie. Natomiast w czerwcu 2022 (od 20.06) tatrzańskie mrozowiska nawet
rekordów dobowych nie pobiły, a do -11,3°C z 1962 roku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich było daleko.
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Większość rekordów dobowych to kwestia dawnej przeszłości. Ocieplenie klimatu postępuje i ciężko o silniejsze ataki zimna
niż dawniej. Jeśli pojawia się jakaś data z XXI wieku, to zazwyczaj jest ona efektem zimnej stacji z młodym zakresem danych.
Przykładem są choćby Jakuszyce (najzimniejsza stacja IMGW-PIB w miesiącach letnich poniżej 1000 m n.p.m.), w przypadku
których uwzględniłem dane 1994 – 2014.
Nie inaczej będzie w naszym przypadku. Rekordy zimna Litworowego Kotła, które padły w lipcu, nie były efektem rekordowo
silnych lipcowych ataków chłodu, lecz to kwestia potężnego mrozowiska, gdzie prowadzimy pomiary od niedawna. Można
więc się domyślać, że w przeszłości kotły Czerwonych Wierchów zapewniały niezwykłe ekstrema.
W ramach ciekawostki dodam, że na Kasprowym Wierchu (zakres danych 01.1951 – 06.2022) w XXI wieku rekord T min
zdążył paść tylko dla 59 dni, zaś rekord max T min aż dla 173 dni.
Na kolejnej stronie przedstawiam TOP listę czerwcowych rekordów zimna Polski. Zapewne wiele przeoczyłem, a i tak
Litworowy Kocioł wylądował na odległej pozycji (43 miejsce). Przy czym gdybyśmy zaczęli pomiary nieco wcześniej i mieli
dane z 15 czerwca, to prawdopodobnie LK byłby w czołówce listy (obstawiam, że na 5 miejscu).
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Potencjalne czerwcowe rekordy zimna w kotłach w przeszłości
➢ Prawdopodobnie najsilniejszy czerwcowy atak zimna miał miejsce 2 czerwca 1928 roku. Przy czym był to raczej dzień
pochmurny bez inwersji. Gdyby istniała wtedy stacja na Łomnicy, to mogłaby mieć ok. -15°C. Podobnie na Kasprowym
Wierchu można gdybać ok. -11°C i w kotłach ok. -10°C.
➢ Bardzo silny atak zimna wystąpił również w 1962 roku. Wtedy w Tatrach w czerwcu rozpętała się niezła zima i spadły
ogromne ilości świeżego śniegu (2 metry na Kasprowym Wierchu). Dominowała pochmurna pogoda, ale wynik -11,3°C z
Doliny Pięciu Stawów Polskich (zakładając, że poprawny) sugeruje, iż jakieś rozpogodzenia mogły wystąpić.
➢ 2 czerwca 1977 – wtedy padł rekord Kasprowego Wierchu -7,6°C i to o tyle ciekawy przykład, że była szansa na inwersję.
Na KW noc 1/2 czerwca raczej pogodna, o 6 UTC (8 rano) Td (temperatura punktu rosy) spadła do -12,7°C, a wiatr słaby.
Prężność pary wodnej zapewne bardzo niska jak na czerwiec. Czyżby więc warunki na -20°C w Litworowym Kotle? Kto
wie. Obstawiam T min między -15°C a -20°C, choć pokonania -20°C nie wykluczam. Screen ze strony Meteomodel:

✓ Jeszcze przykład z XXI wieku – 1 czerwca 2006 – pogodny ranek przy -5,1°C na KW, ale Td niestety blisko temperatury
powietrza (czyli wilgotność nie tak niska jak 2.06.1977). Obstawiam T min w Litworowym Kotle między -10°C a -15°C.
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Spojrzenie na badania alpejskie

Co mówią dane alpejskie? Na 4-tysięcznikach potrafi być zimno (-23,2°C Punta Gnifetti - Monte Rosa w czerwcu 2006).
Mrozowiska wysoko położone robią dobre wyniki, o ile mają jeszcze pokrywę śnieżną (wysoko n.p.m. teren jest skalisty).
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Przykładem są ponad 15-stopniowe mrozy na płaskowyżu Pale di San Martino w czerwcu 2009. Zaś poniżej 2000 m n.p.m.
czerwiec jest tym miesiącem, który nie ustępuje lipcowi i sierpniowi pod względem łagodnych wartości temperatury
minimalnej. Wydawałoby się, że czerwiec przynosi nieco chłodniejsze masy powietrza, ale widać zapewnia gorsze warunki
do inwersji. Czyli to trudny miesiąc dla mrozowisk.
✓ Spójrzmy na konkretny przykład, płaskowyż Komna w Alpach Julijskich [Słowenia]:
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W latach 2006 – 2018 czerwiec osiągnął tam najcieplejszy wynik T min abs spośród wszystkich miesięcy. Przyczyniły się do
tego słabe inwersje (zwłaszcza w pierwszej połowie miesiąca). Maj i kwiecień również tej inwersji zdawały się nie sprzyjać.
Czyli generalnie okres roztopów jest niekorzystny.
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Wiedza o inwersji
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W mrozowiskach Czerwonych Wierchów mamy do czynienia z przyziemną inwersją radiacyjną z efektem orograficznym.
Jak ta inwersja działa? Opiera się na wychładzaniu powierzchni terenu, który ma kontakt z widocznym bezchmurnym niebem
i jednocześnie nie znajduje się w świetle słońca. Następnie od wychłodzonej powierzchni terenu ochładza się przyziemna
wartwa powietrza. Efekt orograficzny zaś zapewnia siła grawitacji – ściąga ona zimne ciężkie powietrze do zagłębień terenu,
gdzie gromadzi się „basen zimna”.
➢ Zachmurzenie to kluczowa sprawa – znaczące chmury całkowicie blokują zjawisko; im mniej chmur, tym lepiej;
➢ Zawartość pary wodnej w powietrzu też odgrywa dużą rolę – bezchmurne niebo daje „zielone światło” na wystąpienie
inwersji radiacyjnej, ale o jej sile decyduje już para wodna – im mniejsza prężność pary wodnej, tym potencjalnie silniejsze
wychłodzenie terenu i lepsza inwersja;
➢ Współczynnik widoku nieba (sky view factor, svf) – coś, o czym już wspominałem. Wszak to ważna sprawa. Im więcej
nieba widać, tym potencjalnie silniejsze wychłodzenie terenu i lepsza inwersja. Przy czym liczy się nie tylko svf na samym
dnie mrozowiska, lecz także svf stoków w jego obrębie (np. Litworowy Kocioł może być zasilany przyziemnym zimnem z
okolic Machajówki i ze stoków Małołączniaka, które w górnej części mają svf > 0,9);
➢ Wiatr – to czynnik zakłócający baseny zimna, nawet idealne suche warunki nie zapewnią basenu zimna, jeśli będzie wiało.
Standardowe zachodnie wiatry raczej przelatują nad naszymi kotłami (potrafią być one zaciszne, podczas gdy na
grzbietach Czerwonych Wierchów dmucha), ale wystarczy pojedynczy poryw, żeby zrobić zakłócenie (przewianie basenu
zimna). Więszy problem stanowią wiatry zstępujące (halny) – wtedy jest duże ryzyko zakłóceń oraz dłuższej blokady
inwersji (przy ciągłych podmuchach).
➢ Lawina zimnego powietrza – to inny rodzaj zakłócenia, choć też przybiera postać porywu wiatru. Jeśli na stoku nagromadzi
się duża ilość wychłodzonego powietrza i nagle gwałtownie to wszystko spłynie w dół (zamiast spływać powoli), to może
zepsuć basen zimna. Jest ryzyko, że takie zjawiska występują w naszych kotłach. Im większe nachylenie stoku, tym większe
ryzyko (np. w Litworowym Kotle stromy 300-metrowy stok Małołączniaka powinien być zdolny do takich zakłóceń). Mam
nadzieję, że badania terenowe przyniosą jakieś obserwacje w tym temacie.
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➢ Charakter terenu – trawiasty teren sprzyja mrozowiskom, skalisty teren zaś stanowi przeszkodę w sezonie letnim.
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią może być współczynnik przewodzenia ciepła. Pod ziemią temperatura jest dodatnia
na poziomie + kilku stopni C. Trawnik od tego ciepła potrafi się w miarę dobrze odizolować (więc i jego powierzchnia ma
szansę dobrze się ochłodzić, bez większego podgrzewania od ziemi). Natomiast skała może to ciepło zaciągać, przez co
powierzchnia skał w lecie utrzymuje dodatnią temperaturę (prędzej ochłodzi się od adwekcji zimnego powietrza niż od
bezchmurnego nieba w nocy). Będziemy tej kwestii przyglądać się w trakcie badań w terenie. Nasze dotychczasowe
ustalenia są takie, że Litworowy Kocioł w lecie nie znajduje konkurencji i jest znacznie zimniejszy niż wszystkie sąsiednie
zagłębienia z większą ilością głazów.
➢ Pokrywa śnieżna – to coś, co potrafi uzdatnić skaliste mrozowiska do wychładzania radiacyjnego. Śnieg jest doskonałym
izolatorem i bez trudu zatrzyma strumień ciepła spod ziemi. Co więcej powierzchnia śniegu bardzo dobrze się wychładza.
W zimie więc charakter terenu nie powinien mieć większego znaczenia i do głosu dochodzą wtedy inne czynniki.
➢ Ukształtowanie terenu – zamknięte zagłebienie stanowi atut (świetne miejsce do kumulacji zimnego powietrza), ale czy
musi być aż tak głębokie jak Litworowy Kocioł, czy też może wystarczy znacznie mniejsza głębokość i kolejne dodatkowe
metry głębokości nic nie dają? Dobre pytanie. Ciekaw jestem jak sobie poradzi w zimie płytkie zagłębienie w środkowej
części Mułowego Kotła. W każdym razie pewnym jest fakt, że dodatkowe metry głębokości psują współczynnik widoku
nieba. Dlatego też stacja LK ma taki sam svf jak stacja MK-C, mimo że Mułowy Kocioł jest opakowany urwistymi ścianami
dużo bardziej niż Litworowy Kocioł.
➢ Zacienienie – na nizinach wychładzanie radiacyjne ogranicza się głównie do nocy. Natomiast w górach zacienienie potrafi
tą „noc” mocno wydłużyć. W okresie jesienno-zimowym mamy wręcz do czynienia z „górską nocą polarną”. Nasze stacje
prawdopodobnie dysponują 4 miesiącami całodobowego cienia, ale wymaga to jeszcze dokładniejszych obliczeń.
➢ Wysokość n.p.m. – im wyżej, tym zimniejsza bazowa masa powietrza i tym mniejsza prężność pary wodnej. Czyli to bardzo
ważny czynnik. Stanowi o sile mrozowisk Czerwonych Wierchów i sprawia, że to właśnie tam mamy biegun zimna Polski.
Teoria i intuicja są tu bardzo ważne, ale myślę, że badania terenowe jeszcze wiele wniosą do tematu. Będziemy weryfikować
wiedzę i starać się ją zgłębiać/uzupełniać.
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Zdjęcia

Wszystkie zdjęcia przedstawiają sytuację z 20 czerwca 2022.
Zdjęcie 1 – Mułowy Kocioł (MK-N) – widoczna kosodrzewina jest dowodem na ocieplenie klimatu (kosodrzewina progresuje,
z roku na rok sięga coraz wyżej). W Dolinie Litworowej i w Dolinie Mułowej w ostatnich kilku latach przybyło trochę nowych
krzaków kosodrzewiny, a te dawniej obecne urosły. Mułowy Kocioł jest narażony na zarastanie przez kosodrzewinę, gdyż w
lecie utrzymuje się tam temperatura dodatnia.
Zdjęcie 2 – kozice tatrzańskie w gorące dni lubią przebywać na płatach firnu w zacienionym Mułowym Kotle. Liczebność kozic
była wysoka.
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Zdjęcia 3 i 4 – Mułowy Kocioł (stacja MK-C, 1796 m n.p.m., spory płat firnu o grubości ok. 2 m). Widać, że teren jest pełen
głazów, przy czym w środkowej części kotła nie ma ich aż tak dużo jak w części południowej, gdzie u podnóża północnej
ściany Krzesanicy i Ciemniaka zalega potężny piarg. Wietrzenie mrozowe daje się we znaki – urwiska otaczające Mułowy
Kocioł są bardzo kruche i ciągle dostarczają kolejnych głazów i kamieni.
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Zdjęcia 5 i 6 – pomiary w terenie. Wcześnie rano (zanim słońce dotarło do Litworowego Kotła) zdążyliśmy sprawdzić basen
zimna i okazało się, że była to najlepsza inwersja w okresie 20 – 30 czerwca 2022. Bezchmurne niebo (jak widać na zdjęciach)
i niska wilgotność powietrza to były czynniki sprzyjające.
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Zdjęcie 7 – budowa stacji w Litworowym Kotle (LK, 1794 m n.p.m.), Michał Wróbel sprawdza wysokość pomiarową;
Zdjęcie 8 – uczestnicy wyprawy 20.06.2022 obok stacji LK (od lewej: Arnold Jakubczyk, dr Bartosz Czernecki, Zbychu z
Witowa, Michał Wróbel, Kamil Filipowski; zdjęcie wykonał Antoni Zięba);
Zdjęcie 9 – główny Litworowy Kocioł (czerwonym prostokątem oznaczona lokalizacja stacji);
Zdjęcie 10 – Mały Litworowy Kocioł (jest ponad 3 razy płytszy i znacznie mniejszy; leży w obrębie Litworowej Moreny);
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Podziękowania
Dziękuję wszystkim niżej wymienionym osobom i instytucjom:
✓ Tatrzański Park Narodowy (TPN) – za umożliwienie oficjalnych badań naukowych w najzimniejszych zakątkach Polski;
✓ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) [w tym dr Bartosz Czernecki] – za zaangażowanie się w projekt
i wspólne działanie;
✓ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) – za dane z Kasprowego Wierchu;
✓ Dr hab. Marek Błaś (Uniwersytet Wrocławski) – za dane z Hali Izerskiej;
✓ Bruno Renon (ARPA Veneto) – za dużą pomoc z danymi włoskimi (udostępnienie własnych wyników + zdobywanie
pozostałych);
✓ Stephan Vogt (MeteoSwiss) – za obliczenia (powierzchnia, pojemność, sky view factor LK i MK) oraz pomoc z danymi
szwajcarskimi;
✓ Izr. prof. dr. Matej Ogrin (Univerza v Ljubljani) i Domen Svetlin – za dane z płaskowyżu Komna w Alpach Julijskich.

Dziękuję też wszystkim osobom, które wsparły zrzutkę na badania i tym samym przyczyniły się do powstania stacji w
Litworowym Kotle i w Mułowym Kotle. Zachęcam do dalszego wspierania projektu. Dzięki Wam być może uda się
wprowadzić pomiary online.
Zapraszam na stronę badań naukowych => MROZOWISKA.PL

76

