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192 Recenzje 

Mirosław Grochowski 

R. Bra/.dil, J . Śtekl (red.) - Klimatićke pomery Mileśovky, Academia [Praha] 1999,
433 s. (+dysk CD-ROM).
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W głównej części pracy (rozdział 2) liczącej 149 stron przedstawiono standardowe 
charakterystyki wszystkich elementów klimatu: ciśnienia atmosferycznego, wiatru, za-
chmurzenia, promieniowania słonecznego, usłonecznienia, stanu i temperatury gleby, 
temperatury powietrza, wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych i pokrywy śnież-
nej. Spośród zjawisk atmosferycznych opracowano występowanie szadzi, gołoledzi, 
mgieł oraz burz. Osobny podrozdział (2.14) poświęcono występowaniu osobliwości 
rocznego przebiegu zjawisk klimatycznych (ang. singularities), w okresie 1905-1994. 
Za lata 1971-1995 opracowano zanieczyszczenie atmosfery (podrozdział 2.15) przez 
dwutlenek siarki (S02) i pyl zawieszony. Niezwykle ciekawe jest rzadko spotykane w li-
teraturze porównanie temperatury, wilgotności powietrza oraz wiatru na szczycie Mi-
leśovki z wynikami pomiarów tych elementów prowadzonych w atmosferze swobodnej 
co 6 godzin na odległej o 70 km stacji aerologicznej Praha-Libuś. 

W rozdziale 3 przedstawiono nowoczesną charakterystykę synoptyczno-klimatycz-
ną wybranych ekstremalnych elementów i zjawisk klimatycznych MileSovki, przy za-
stosowaniu kalendarza typów cyrkulacji Czeskiej Służby Hydrometeorologicznej. Do 
analizy wybrano ekstremalne wartości temperatury powietrza, wysokie opady dobowe, 
występowanie silnych wiatrów, burz zimowych oraz wyjątkowo intensywnej szadzi. 

Do najciekawszych zagadnień należy zmienność wieloletnia poszczególnych ele-
mentów klimatu na Mileśovce, która powinna odzwierciedlać naturalne zmiany klima-
tu w Europie Środkowej. Poświęcono im 78 stron w rozdziale 4. Do wyrównania krzy-
wych przebiegu zastosowano filtr Gaussa dla okresu uśredniania wynoszącego 10 lat. 
Przetestowano też występowanie trendu i cykliczności poszczególnych charakterystyk. 

Interesujące są próby poszukiwania przyczyn fluktuacji klimatu. W tym celu opra-
cowano i przedstawiono model regresyjny zmian średniej rocznej temperatury powie-
trza i sumy rocznej opadów w zależności od: S - liczby Wolfa (charakteryzującej ak-
tywność słoneczną), v - wskaźnika wulkaniczności, C - koncentracji C0 2 w atmosfe-
rze, E - wskaźników cyrkulacji (SOI - wskaźnik oscylacji południowej lub NAO -
wskaźnik oscylacji północnoatlantyckiej). Model ten wyjaśnia bardzo małą część zmien-
ności badanych elementów klimatu (tylko 34% zmienności średniej rocznej temperatu-
ry powietrza). Najlepsze wyniki według wskaźnika determinacji uzyskano dla średniej 
temperatury lata (41%) i opadów zimy (41%). 

Dokonano porównań z dostępnymi danymi z innych stacji wysokogórskich: Hohen-
peissenberg, Fichtelberg i Śnieżki. Sprawa ta wymaga jednak, jak piszą autorzy w roz-
dziale 5, dalszych jednolitych badań, poprzedzonych podobnie jak na MileSovce do-
kładną analizą jednorodności serii. Cennym uzupełnieniem wyników jest zestawienie 
w rozdziale 6 wszystkich prac dotyczących obserwatorium na MileSovce. 

Niezależnie od wysokiego poziomu monografii i danych oraz wykresów zamieszczo-
nych w poszczególnych rozdziałach na szczególnie wysoką ocenę zasługuje zamieszcze-
nie 56 tabel z danymi źródłowymi na dysku CD-ROM (opis zawartości dysku znajduje się 
w rozdziale 7). Oryginalne dane miesięczne stanowią podstawę do podejmowania dal-
szych studiów, zwłaszcza porównawczych, nad naturalną zmiennością klimatu Europy. 

Praca napisana w języku czeskim nie sprawia polskiemu czytelnikowi większych 
problemów z jej wykorzystaniem. Ułatwiają je zamieszczone również w języku angiel-
skim podpisy pod rycinami i tytuły tabel oraz obszerne streszczenie w tym języku. Wersja 
dwujęzyczna została też zastosowana do oryginalnych danych na dysku CD-ROM. 
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Zespól autorski wykazał się znajomością zarówno nowoczesnych metod badaw-
czych, jak też literatury przedmiotu. Każdy z rozdziałów jest autoryzowany i kończy się 
podsumowaniem oraz zestawieniem cytowanych prac. Jednak mimo tej odrębności 
wszystkie części publikacji są ułożone w logicznej kolejności. Książka jest bardzo do-
brze i zrozumiale napisana przy zachowaniu w pełni naukowego charakteru. Ryciny są 
przejrzyste i starannie wykonane oraz dobrze czytelne mimo czarno-białej wersji dru-
ku. Zamieszczone tabele zawierają wyłącznie dane syntetyczne i nie są nadmiernie prze-
ładowane informacją. Na uznanie zasługuje także wysoki poziom edytorski monografii. 

Opublikowana monografia klimatyczna jest wzorcowym opracowaniem, które może 
być wzorem do zastosowania do innych stacji górskich, a także stacji reperowych, któ-
rych dane są istotne dla badania wieloletniej zmienności klimatu. Można ją polecić 
szerokiemu kręgowi meteorologów i klimatologów oraz studentom. 

Tadeusz Niedźwiedź 
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