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Preliminary results of studies on the thermal and humidiĘ conditions
in caves in ojców Nationale Park

ABSTRACT: Thepaperpresentsresultsofseasonalmicroclimaticresearchesinthefivecavesinojców
National Park (Ciemna' Łokietka' okopy Wielka Dolna, Zbójecka, Złodziejska) and in two caves situated not
far from OPN (Mamutowa, Nietoperzowa). There were analysed horizontal and vertical stratification of air
temperature and humidity, interseasonal changes these parameters in the caves. The dynamic thermic zone
were identified in all the caves but only in two ofthem distinguished statical zone. Seasonal fluctuation of
microclimatic conditions in the caves mainly depends on entrance's dimension. Taking into consideration the
interseasonal fluctuations of thermic conditions three types of cave's microclimate may suggested.

KEY WoRDS: temperature, humidity, microclimate, caves, Ojców Nationale Park.

WSTĘP

Mikroklimat jako zasadniczy komponent środowiska jaskiniowego warunkuje występo-
wanię w nim organizmów żywych oraz jakość i natężenie procesów morfologicznych. Głów-
nymi elementami mikroklimatu, reagującymi nawet na najmniejsze zmiany hydrologiczne
i cyrkulacyjne jaskini sątęmperatura i wilgotność powietrza. Wartości tych elementów i ich
rozkład są uwarunkowane ilością i wielkością oraz położeniem względem siebie otworów,
a takŻe układem korytarzy i sal, ukształtowaniem dna jaskini, wewnętrzną cyrkulacją po-
wietrza, wartością średniej rocznej temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych
najbliższej okolicy. Typowe warunki termiczno-wilgotnościowe jaskini tj. względnie stała
temperatura zb|iżona do średniej rocznej temperatury powietrza najbliższej okolicy oraz
wilgotność względna powyżej90oń, cechuje najgłębsze jej partie, odizolowane od oddziaĘ-
wania warunków zewnętrznych' Zb|tżając się do otworu' który jest umowną granicą oddzie_
lającą jaskinię od świata zewnętrznego, temperatura i wilgotnośó powietrza zmieniają się
w kierunku wartości panujących na zewnąttz' Zmiany te odbywają się w strefie przejścio-
wej, której długośó zaleŻy od indywidualnych cech danej jaskini (Szelerewicz, Górny 1986;
Kwiatkowski, Piasecki I 989).
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Na tęręnie ojcowskiego Parku Narodowego (oPN) występuje duża różnorodność form
krasowych, reprezentowanych m.in. przez około 400 jaskiń i schronisk skalnych (Partyka
l998). Pionierskie badania nad głównym komponentem środorł'iska jaskiniowego - mikro-
klimatem rozpoczęli archeolodzy i paleontolodzy już w X]X rł'. \\' publikacjach z tego oke-
suzna\ęźć można donięsięnia o pomiarach temperatury porł'ietrza. Geo_e"raficzny aspekt badań
jaskiń zainicjowałZ. Ciętak w l935 r., dokonując inrventar1'zacji i opisu rł'iększości zna-
nych wówczas jaskiń' Mikroklimat jaskiń oPN nie był jak dotąd szeroko popularvzowanym
zagadnieniem badawczym. Dotychczasowe pomiary mikroklimary,czne słórr'nie dotyczyły
jaskiń: Ciemnej, Zbójeckiej, Białej. Tematykę jaskiń oPN podjęlirł'srł'oich opracorł'aniach
W Starzecki (l958' 1959), K' Kowalski (1951' 1954)' A. Góm1'(1971). R. Gradziński
(I917), J. Klein (I99Ż) i in. Syntetycznym ujęciem tej problematyki jest przeri'odnik autor-
stwa M. Szeleręwicza i A. Górnego ,,Jaskinie Wyżyny Krakorr'sko-\\'ieluńskiej'' (1986).
W latach 1963_|966 mikroklimat jaskiń: Ciemnej' Zbójeckiej iPiętroli,ej był przedmiotem
badań Koła Naukowego Geografów UJ. Wyniki badań były prezęntowane na kilku zjazdach
kół naukowychlecz nie zostały opublikowane.

Celęm opracowania jest prezentacja wyników badań nad mikroklimatem wybranych ja-
skiń ojcowskiego Parku Narodowego. Głównym zagadnieniem badawczym było określenie
warunków termicznych iwilgotnościowych pięciu jaskiń oPN: Ciemnej, Łokietka, okopy
Wielka Dolna, Zbójeckiej i Złodziejskiej oraz dwóch leżących poza granicami oPN - Ma-
mutowej i Nietoperzowej. Badania prowadzono w czterech sezonach: wiosennym
(29.04.1 995-5.05. I 995), letnim (26.07 .l 995-1 0.08. 1 995), jesiennym ( I 0. I 0. I 995-
13.l0.l995)' zimowym (23.02.1996_27.02.1996). Pomiary temperatury i wilgotności względ-
nej wykonano psychromętrem aspiracyjnym Assmana na trzęch wysokościach: 20, l00
i l50 cm nad gruntem . W poszczególnych jaskiniach obliczono międzysezonowe wahania
warunków termiczno-wilgotnościowych jako różnicę między najwyższąa najniższą z noto-
wanych wartości z wszystkich sęzonów badawczych.

Badania prowadzotebyły przezKoło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Łódz_
kiego, w których udział wzięli: A' Rogala, M. Bienias, T. Charciarek, A' Podstawczyńska,
A. Gembarowska.

Na specyfikę mikroklimatu każde1z badanych jaskiń mogąmieć wpływ czynniki morfo-
logiczne (kształt i wielkość otworu wejściowego, ukształtowanie i długość korytarzy itp.)
oraz natęŻetie ruchu turystyc znego.

JASKNIE CIE\NA I ZBOJECKA

Jaskinię Ciemna iZbójecka (r1 c' l. ]).'rr:oz:iia'a. sle'.''ś:-łJ b.:::..:--. .;,.::' ::.:::::'
długością korytarzy oraz izo|ac1ą od śrlla:a Z3''\l3i:Z:3Jr' :-3z .s:_:3:.:: :'.::-:: ::..:---
wejściowego utrudniającego srvobodną rł'r niarę r!1''i :.::z:

Położenie Jaskini Ciemnej: oPN. Ieri1 brze*g do]irr P::_irl]<a. G.-:: Kl:r:l::' 1'\',' sokośc
otworu wejściowego:4l0 m n'p.m., 85 m nad dne:l doii:;'. E.*sp..z-'J_;3 ..]io:'] : S\\'. Dłu-
gośó korytarzy Ż30 m (Szelerewicz i Górny' 1986).

Położenie Jaskini Zbójeckiej: oPN, Dolina Sąsporrska - południorłe zbocze Wąwozu
Jamki. Wysokość otworu głównego: 370m. npm. Ekspoz-r'cja onł'orów: Nw' w. Długość
jaskini: l80 m (Szelerewicz, Górny l98ó).



Wstępne wyniki badań nąd warunkami termiczno-wilgotnościowymi jaskiń oPN 35

Ryc. l. Plan Jaskini Cicmncj z|okalizacją8 stanowisk pomiarowych
Fig. l. Thc plan of Cicmna Cave with 8 thc measuring points.

Ryc. 2. Plan Jaskini Zbójeckiej z lokalizacją 6 stanowisk pomiarowych'
Fig. 2. Thc plan ofZbójecka Cave with 6 thc mcasuring points.

Jaskinia Ciemna i Zbójecka na|eżądo jaskiń Statycznych w których obserwuje się sta-
gnację powietrza. W powyżsZych jaskiniach pozioma stratyfikacja termiczna powietrza jest
rypowa dla jaskiń o długości co najmniej kilkudziesięciu metrów (rys, 3). okres zimowy
charakteryzuje się odwróconym układem tęrmicznym (temperatura w dalszych częściach
jaskiń jest wyższa niż w stręfię przyotworowej). Temperatura powietrza w Jaskini Ciemnej
zmienia się od ó,2oC (ok. 7 m od otworu) do 8'6oC (ok' 150 m) a w Jaskini Zbójeckiej od
3,4'C (ok. 4 m od otworu) do 8,6oC (ok 130 m). W okresie letnim i jesiennym warunki
iermiczne omawianych jaskiń cechuje układ prosty (temperatura w strefie przyotworowej
iaskini jest wyŻsza niż w głębszychjej partiach, gdzie wynosi latem i jesienią 8,ó"C w Jaski_
ni Ciemnej oraz odpowiednio 8,8oC i 8,6"C w Jaskini Zbójeckiej)' Wiosnąwarunki termicz-
;re są podobne do okresu zimowego.

Dynamika międzysezonowych zmian temperatury powiętrzaw analizowanych jaskiniach
* r raznię koreluje z odległością od otworu wejściowego. Międzysezonowe różnice tempe-
:a:w1' powietrza (tab. l i tab. 2) maleją wfaz zę wzrostem głębokości. Warunki tęrmiczne
:a'głębszych strefjaskiń charakteryzują się w roku dużą stałością maksymalne różnicę
:::ęĘ sezonami nie przekraczają l"C.

Pionorva stratyfikacja tęrmiczna w analizowanych jaskiniach jest niezmienna na całej
::. :łusości. Wartości notowanę na poziomię 150 cm nad gruntem wykazywały stałe uprzy-

^ -.:_:''r anie termiczne względem poziomów l00 i 20 cm.'.'::_ril 
lr ilgotnościowe Jaskini Ciemnej i Zbójeckiej charakteryzują się dużą stałością.

] ::: .:::- Drz\'ot\ł'oro1vą we wszystkich partiach jaskiń wilgotność względna przekracza
, -] r' - ] _: : ;", S. -1). \\'artości maksymalne notowane sąlatem i jesieniąw środkowej części
.::jl' _ "'i.:::sci minima1ne w Jaskini Ciemnej występują wiosną a w Jaskini Zbójeckiej

{

0 20m
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Ryc. 3. Poziomy profil temperatury powietrza na wysokości l m nad gruntem w Jaskini Ciemnej (A) i Jaskini
Zbójeckiej (B) w sezonie 1995-1996.

Fig. 3. Horizontal distribution of temperature on l m above the ground in Ciemna Cave (A) andZbójecka
Cave (B) in l995-l99ó.

Tabela 1. Międzysezonowe różnice temperatury powietrza w Jaskini Ciemnej
Table 1. Interseasonal differences ofair temperature in Ciemna Cave.

Punkt pomiarowy
MćeŚllrino ÓoiniŚ

il ilt IV VI vll vlil

odległość od otworu wejściowego [m]
Distance from the entrance [ml

0 7 26 64 97 108 120 150

Międzysezonowe różnice
temperatury ['C ]
lnterseasonal differences
of temoeraturel"C I

26,2 3,2 3,0 2,6 1,8 1,0 1,0 0,2-

Źródło: badania własne.
ł różnica temperatury między jesienią a zimą
* differcncc of temperature between autumn and winter

Tabcla Ż. Międzysezonowc różnice tempefatury powietrza w Jaskini Zbójeckiej.
Table 2. Interseasonal differenccs ofair temperature in Zbójecka Cave.
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Punkt pomiarowy
Measrrrino noints

il ilt IV VI

odległość od otworu wejściowego [m]
Distance lrom the entrance lml

o 4 17 54 76 130

Międzysezonowe różnice temperatury ['C ]

lnterseasonal differences of temDeraturel'C I

20,0 16,8 1,8 1,8 0,7 0,8

Źródło: badania własne.
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Ryc. 4. Poziomy profil wilgotności względnej powietrza
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na wysokości 1 m nad gruntem w Jaskini Ciemnej
(A) i Jaskini Zbójeckiej (B) w sezonie 1995_1996'

Fig.4. Horizontal distribution of humidity on 1 m above the ground in Ciemna Cave (A) and Zbójecka Cavc
(B) in 199s-1996,

Tabela 3. Międzysezonowe różnice wilgotności względnej w Jaskini Ciemnej
Table 3. Interseasonal differences of humidity in Ciemna Cave.

Punkt pomiarowy
lrrtaaęl lrina nninls il ilt IV VI vil vil

odległość od otworu wejściowego [m]
Distance from the enlrance lml 0 7 26 64 97 108 120 150

Międzysezonowe różnice
wilgotności względnej [%]
lnterseasonal diff e rences
of humiditv [o/ol

36 0 0 3 4 3 Ż o

Źródło: badania własne.
rróżnica wilgotności względnej między jesienią a zimą.
ł diffcrences of humidity between autumn and winter.

Tabela 4' Międzysczonowe różnice wilgotnosci względnej w Jaskini Zbójeckiej
Table 4. Interseasonal differences of humidity in Zbójecka Cave.

Punkt pomiarowy
MAeŚl |rlnrt na}intŚ

il ilr IV VI

odległość od otworu wejściowego [m]
Distancelrom the entrance lml

0 4 17 54 76 130

Międzysezonowe różnice wilgotnoŚci względnej [%]
lnterseasonal differences of humiditv t%l

31 16 6 3 5 5

Zródło: badania własne
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zimą. Międzysezonowe różnicę wilgotności względnej nie przekraczają w Jaskini Ciemnej
4% (tab. 3). W najgłębszych partiach Jaskini Zbójeckiej międzysezonowe wahania wilgot-
ności względnej wynoszą 3-5% (tab. 4),

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki termiczno-wilgotnościowej, stosując
metodę M. Puliny (l960) autorzy wyróżnili w badanych jaskiniach strefy termiczne.

Większa część Jaskini Ciemnej do ok. 1l5 m należy do strefy dynamicznej cechującej
się zmiennościątemperatury w za|eżności od pory roku. W obszarzę tym wydzielono dwie
podstrefy: przyotworową do ok. 7 m (zmienność temperatury powyżej 3'C ) i przejściową
do ok. ll5 m (zmienność temperatury od l do 3'C). Głębsze partie jaskini charakteryzują
się niewielkimi wahaniami temperatury poniżej l"C i wilgotności względnej poniżej 3Yo, co
pozwala zaklasyfikować ten obszar do strefy statycznej'

W Jaskini Zbójeckiej wpływy zewnętrznych warunków pogodowych są odczuwalne do
głębokości ok. 75 m, wyznaczającej zasięg strefy dynamicznej' Podstręfa przyotworowa
sięga kilku metrów, gdzie obserwuje się wahania temperatury powyżej l0'C. w podstrefie
przejściowej wahania temperatury wynoszą ok. 2oC. W strefię statycznej warunki termicz-
no_wilgotnościowe od ok. 70 m głębokości są wyrównane w ciągu całego roku. Międzyse-
zonowa zmięnność temperatury powietrza w tej strefie osiąga 0,7_0,8oC, a wilgotności
względnej nie przekracza 50ń. Ze względu na występowanie w analizowanych jaskiniach
podstrefy przyotworowej i przejściowej oraz statycznej strefy termicznej autorzy określili
występujący w nich mikroklimat jako stabilny.

JASKINIE ŁoKIETKA I NIETOPERZoWA

Jaskinie Łokietka i Nietoperzowa to jaskinie o znacznej dfugości korytarzy. Cechą wyróż-
niającą Jaskinię Łokietka wśród badanych jaskiń jest intensywny ruch turystyczny. Jaskinię
Nietoperzowąwyróżnia duży otwór wejściowy zapewniający dobre warunki wentylacyjne.

Położenię Jaskini Łokietka: oPN, Dolina Sąspowska' Góra Chełmowa. Wysokość otwo-
ru wejściowego 453 m n.p.m. Ekspozycja otworu: NW Długość jaskini Ż70 m.

Położenie Jaskini Nietoperzowej: Jerzmanowice, gmina Jęrzmanowice-Przeginia' woj.
małopolskie, Dolina Będkowska. Wysokość otworu wejściowego : 447 mn'p.m. Ekspozycja
otworu: SW Długość jaskini: 306 m (Szelerewtcz, Górny 1986),

Poziome profile temperatury powietrza w Jaskiniach Łokietka i Nietoperzowej (rys, 7) są
charakterystyczne dla jaskiń jednootworowych cechujących się stagnacją powietrza.
W sezonie zimowym i wiosennym we wnętrzu omawianych jaskiń obserwuje się odwrócony
układ termiczny' Latem i jesienią występuje prosty układ termiczny' Tempęratura powietrza
w poszczegóĘch porach roku w Jaskini Łokietka oscyluje; zimąod -0,2oC (w strefie przyotwo-
rowej) do 6,4oC (w najdalszych partiach jaskini), wiosną od 5,4oC do 7,4'C,latem od 7,2oC
do 8,2oC, jesienią od 8oC do 9,2"C' W Jaskini Nietoperzowej temperatury zmieniają się zimą
od -1oC (ok. 9 m od otworu wejściowego) do 8'6oC (w najdalszych partiach jaskini), wiosną
od 6,2oC do 9"C' latem od 9,8oC do 8,8oC, jesienią od 9,6oC do 8,6oC.

Wartości międzysezonowych różnic temperatury powietrza (tab' 5 i tab. 6) w analizowa-
nych jaskiniach maleją wraz zę wzrostem głębokości. Najgłębsze partie jaskiń, znacznie
oddalonę od otworu wejściowego cechują się jednak wyraźnymi sezonowymi zmianami
warunków termicznych. Na ok. l40 m zmiany te wynoszą blisko 2oC. Międzysezonowe
wahania temperatury powietrza w Jaskini Łokietka mogą być konsekwencją dużego natę-
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I'

Ryc. 5' Plan Jaskini Łokictka z lokalizacją 8 stanowisk pomiarowych'
Fig. 5. Thc plan of Łokietek Cave with 8 the measuring points.

Ryc. 6. Plan Jaskini Nictopcrzowcj z lokalizacją 8 stanowisk pomiarowych'
Fig. 6. Thc plan of Nictoperzowa Cavc with 8 the measuring points.



40 A. Podstawczyńską, T' Charciarek

1E

16

14

9.'t
!
llot
o
t8
!6t
Eąts

0

-2

I
o't
oq
g

E
g
Eo
F

A odh!łoćć od ohoru w.iaclow.go lml
(-26-stilofrs pr6d wilępnym kdyteum its&hl pdbawionym

sl6pui 0'stanowl*o pŹ6d saklwF otrcrom jaskld)

\ a. .lato

rf

l-' ...'L

I

t-

1 )l tl

Fł odlcg{oić od otoru wojścid.go lhl
(o - sbn*isko pued ]as{nią)

Ryc. 7. Poziomy profil temperatury powietrza na wysokości 1 m nad gruntem w Jaskini Łokietka(A) i Jaskini
Nietoperzowej (B) w sezonie 1995-1996.

Fig. 7. Horizontal distribution oftemperature on l m above the ground in Łokietek Cave (A) and Nietoperzowa
Cave (B) in 1995-1996.

Tabela 5. Międzysezonowe różnice temperatury powietrza w Jaskini Łokietka'
Table 5. Interseasonal differences ofair temperature in Łokietek Cave.

Punkt pomiarowy
Measr rrinn noints I lt ilt IV VI vil vilt

odległość od otworu wejściowego [m]
Distance from the entrance lml

-26', 0.- 30 62 72 97 99 141

Międzysezonowe różnice
temperatury ['C ]
lnterssasonal dif f erences
of iemneratr rra [oC I

21,6 r 3,0 3,4 2,4 2,0 2,2 2,6 1,8

Źródło; badania własne.
*stanowisko przed wstąlnym korytarzem jaskini pozbawionym stropu
**stanowisko przed właściwym otworem wejściowym
* measuring point in front of the first part of the cave devoided of the roof
** meantring point infront of the main entrance

Tabela 6. Międzysezonowe różnice temperatury powietrza w Jaskini Nietoperzowej
Table 6. Interseasonal differences ofair temperature in Nietoperzowa Cave.

Punkt pomiarowy
Measurino ooinłs il lt IV VI vlr vilt

odległość od otworu wejściowego lm]
Disiance from the entrance Iml 0 I 21 33 70 106 '145 180

Międzysezonowe różnice
temperatury ['C I
lnterseasonal diff erences
nf tpmnpratllra loĆ ]

16.4 't0.8 6.4 5.0 3.6 2.8 2.2 0.4

Zródło: badania własne.
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Ryc' 8. Poziomy profil wilgotności względnej powietrza na wysokości 1 m nad gruntem w Jaskini Łokietka
(A) i Jaskini Nietoperzowej (B) w sezonie l995_l99ó'

Fig' 8. Horizontal distribution of humidity on 1 m above the ground in Łokietek Cave (A) and Nietoperzowa
Cave (B) in 1995-1996.

Tabela 7' Międzysezonowe różnice wilgotności względnej w Jaskini Łokietka.
Table 7. Interseasonal differences ofhumidity in Łokietek Cave.

Punkt pomiarowy
Meastlńno ooinls

il ilt IV V VI vil vilt

odląłość od otworuwejściowego [m]
Distance lrom the entrance lml

-26', 0" 30 62 72 97 99 141

Międzysezonowe różnice
wilgotności względnej [%]
lnterseasonal diff e rences
of humiditv t%l

53 10 6 6 6 0 3 3

Źródło: badania własne.

* stanowisko przed wstępnym korytarzem jaskini pozbawionym stropu.
*| stanowisko przed właściwym otworem wejściowym.
* measuring point in front of the first part of the cave devoided of the roof.
** measuring point in front ofthe main entrance.

Tabela 8. Międzysezonowe różnice wilgotności względnej w Jaskini Nietoperzowej.
Table 8' Interseasonal differences of humidił in Nietoperzowa Cave'

G'.

I)
i/
!l

| -ts wiosna

| -ł -;esień

20 40 60 E0 100

Punkt pomiarowy
MeeŚl lrinfl nr)intŚ I il I IV V VI vil vilt

odlątłość od otworu wejściowąo [m]
Distance from the entrance lml 0 I 21 33 70 106 14s 180

Międzysezonowe różnice
wilgotności względnej [7d
lnterseasonal differences
of humiditv t%l

42 24 4 3 4 3 6 3

Źródło: badania własne.
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żenia ruchu turystycznego oraz wynikiem specyficznych warunków kubaturowych' Nato-
miast głównym czynnikiem zakłócającymstabilność termicznąw Jaskini Nietoperzowej jest
znaczny ch rozmiarów otwór wej ściowy.

Pionowa stratyfikacja termiczna w Jaskini Łokietka i Nietoperzowej jest niezmięnna na
całej ich dfugości' Wartości notowane na poziomie 150 cm nad gruntem wykazywały stałe
uprzywilejowanie termiczne względem poziomów l00 i 20 cm. Różnicę w pionowym profilu
temperatury między 20 cm i l50 cm nięzalęŻnię od pory roku oscylowaĘ od0,2 oC do 1,2 oC'

Wilgotność względna w Jaskini Łokietka i Jaskini Nietoperzowej jest względnie stała
i wynosi w roku ponad 90% (rys. 8). Najgłębsze partie jaskiń cechująsię niewięlkimi waha-
niami wilgotnosci względnej wynoszące od 3 do 6%. Wększe różnice wilgotności względ_
nej pomiędzy poszczególnymi sezonami są obserwowane w partiach przyotworowych
jaskiń (tab' 7-8)'

Na każdym stanowisku pomiarowym w Jaskini Łokietka międzysezonowę wahania tem-
peratury powietrza przekłaczają 1'8oC. Według przyjętej wcześniej terminologii cała jaski-
nia objęta jest dynamiczną strefą termiczną w której wyróżniono dwie podstrefy. Pierwsza
z nich to strefa przyotworowa sięgajaca do kilku mętrów w głąb, cechująca się podobień_
stwem warunków termicznych do warunków panujących na zewnąttz. Warunki klimatyczne
w tej stefie są w pęwnym stopniu modyfikowan ę przez pozbawiony stlopu wstępny odcinek
korytarza. Ta część jaskini spełnia rolę ,,śluzy'' łączącej Jaskinię Łokietka z warunkami
atmosferycznymi panującymi w najbliższej okolicy' W drugiej podstrefie - oddalonej od
wejścia _ wpływy zewnętrzne są mniejsze' a wahania temperatury i wilgotności względnej
powietrza mogą być spowodowane natężeniem ruchu turystycznego.

Z uwagi na stosunkowo dużą międzysezonową zmienność warunków termiczno-wilgot-
nościowych w Jaskini Łokietka nie wyznaczono statycznej strefy termicznej. Podobnie
w Jaskini Nietoperzowej, gdzie o stabilności termiczno-wilgotnościowej w roku można mó-
wić jedynie na ostatnim stanowisku pomiarowym, gdzie wahania temperatury wynoszą0,4oC.
Pozostałe partie jaskini cechuje zmienność termiczna powyżej ŻoC. Z tego względu w Jaski_
ni Nietoperzowej, podobnie jak w Jaskini Łokietka wyrózniono jedynie strefę dynamiczną
wyraźnie rozgraniczoną na dwie podstrefy: przyotworową i przejściową.

Mikroklimat powyższych jaskiń z uwagi na wyraźnie zaznaczającąsię podstrefę przej-
ściową oraz brak termicznej strefy staĘcznej autorzy określili jako względnie stabilny.

JASKINIE ZŁoDZIEISKA, MAMUToWA I oKoPY WIELKA DoLNA

Charakterystyczną cechą trzeciej grupy jaskiń jest niewielka długość korytarzy' oraz
otwory wejściowe o dużych rozmiarach, stwarzające bardzo dobre warunki wentylacyjne.

Położenie Jaskini Złodziejskiej: ojców, Dolina Sąspowska - Wąwóz Jamki, oPN. Wy-
sokość otworów: 395 m n.p.m. Ekspozycja otworów: E i Nw. Długość jaskini: 50 m.

Głównymi czynnikami determinującymi warunki termiczno-wilgotnościowe Jaskini Zło-
dziejskiej są długość i morfologia korytarza. Sezon zimowy i wiosenny cechuje wzrost war-
tości temperatury powietrzawraz z odległościąod otworu. Na ostatnim stanowisku pomia-
rowym wewnątrz jaskini zanotowano zimą4,4oC a wiosną 7,2oC. Latem i jesienią poziomy
profil temperatury nawiązuje do układu prostego, gdzie temperatura najgłębszych partii ja_

skini jest niższa od temperatury stref położonych bliżej otworu, Latem, podobnie jak wio-
sną zanotowano na ostatnim stanowisku 7,Ż"C, a jesienią 7'6"C (rys. l0).
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Ryc. 9. Plan Jaskini Złodzicjskiej z lokalizacją4 stanowisk pomiarowych
Fig. 9. The plan ofZłodzicjska Cavc with 4 thc mcasuring points.
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Ryc' l0' Poziomy profil tcmpcratury powictrza (A) i wilgotności względncj (B) na wysokości l m nad
gruntcm w Jaskini Złodzicjskiej w sczonic l995_l996.

Fig' l0. Horizontal distribution oftempcraturc (A) and humidity (B) on l m abovc thc ground in Złodzicjska
Cavc in l995-l99ó.

Tabcla 9. Międzysczonowe różnicc tcmpcratury powictrza w Jaskini Złodzicjskicj.
Tablc 9. lnterseasonal diffcrcnces ofair tcmpgraturc in Złodzicjska Cavc.

Punkt pomiarowy
Measurino ooints

ll il IV

odląłość od otworu wejściowego [m]
Distance from the entrance lml 0 5 15 34

Międzysezonowe różnice temperatury [oC ]

lnterseasonal diff erences of tem oeraturefoC I

16.8 14.8 5.4 3.4

Zródło: badania własnc.
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Tabela l 0. Międzysezonowe różnice wilgotności względnej w Jaskini Złodziejskiej
Table l0. Interseasonal differences of humidity in Złodziejska Cave.

Punkt pomiarowy
Measr lrina nninls il ilt IV

odląłośó od otworu wejściowęo [m]
Distance from the entrance fml

0 5 15 34

Międzysezonowe róŹnice wilgotności wzgĘdnej [%]
lnterŚeaŚona l rl if f a rences af ht lm irlifu tol.l 38 24 21 23

Źródło: badania własne.

Międzysezonowe wahania tempęrtury powietrza w Jaskini Złodziejskiej są duże, wyno-
sząod l6.8oC w otworzejaskini do 3.4oC w najgłębszej części (tab. 9).

Różnice w pionowym profilu temperatury podczas wszystkich sęzonów badawczych nie
przekraczają3oc. w Jaskini Złodziejskiej podobnie jak w pozostałych jaskiniach, obserwu-
je się stałe uprzywilejowanie termiczne najwyższego poziomu pomiarowego (150 cm nad
gruntem) wzgledem poziomów l00 i 20 cm.

Sęzon zimowy w Jaskini Złodziej skiej cechuje się najniższą wilgotnością względną po-
wietrza nie przekraczającą76%' W pozostałych sęzonach wartości wilgotności względnej :
wzrastają do ponad 90% (rys. l0)' Wahania międzysezonowe tego paramętru wynoszą od i
38%o w otworze wejściowym do 2l% na stanowisku III (tab. l0). i

:

:
Tabela ll, Międzysezonowe różnice temperatury powietrza w Jaskini Mamutowej.
Table I l. Interseasonal differences of air temperature in Mamutowa Cave.

Punkt pomiarowy
MeaŚUrlno oointŚ lt llt IV

odlątłość od otworu wejściowąo [m]
Distance from lhe entrance [ml

4 23 28 32 33

Międzysezonowe różnice temperatury ['C ]
lnterŚeaŚnne| rlifferances of temneretllre roc l

't 9.6 18.5 17.8 9.0 9.0

Zródło: badania własne.

Tabela l2. Międzysezonowe różnice temperatury powietrza w Jaskini okopy Wielka Dolna.
Table 12. Interseasonal differences ofair temperature in Okopy Wielka Dolna Cave.

* różnica temperatury obliczona bez wartosci dla wiosny
* differences oftemperature counted except spring

Źródło: badania własne.

Punkt pomiarowy
lt'aeQt trlnn nninlę il ilt IV

odległość od otworu wejściowąo [ml
Distance from the entrance lml 6 18 48 61 71

Międrysezonowe różnice temperafury ['C ]
lnlAlśAĄMńĄl rliffaranaa< 

^ł 
łAmnArAfi lrA roĆ l 27,6 26.0 20,2 12,0 2,8-
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Ryc. ll. Plan Jaskini Mamutowej zlokalizacją  stanowisk pomiarowych (A)' plan Jaskini okopy Wielka
Dolna z lokalizacją4 stanowisk pomiarowych (B).

Fig. I L The plan of Mamutowa Cave with 4 the measuring points (A), the plan of Okopy Wielka Dolna Cave
\ł'ith 4 the measuring points (B).
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Ryc. 12. Poziomy profil temperatury powietrza na wysokości 1 m nad gruntem w Jaskini Mamutowej (A)
i Jaskini Okopy Wielka Dolna (B) w sezonie 1995-1996.

Fig. 12. Horizontal distribution of temperature on I m above the ground in Mamutowa Cave (A) and Okopy
Wielka Dolna Cave (B) in 1995-1996.

JASKINIE MAMUTOWA I OKOPY WIELKA DOLNA

Położenię Jaskini Mamutowej: Wierzchowie' gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie' do-
lina Kluczwody. Wysokość otworu wejściowego wynosi ok. 380 m n.p.m. Ekspozycja otworu:
SW Długość jaskini: l00 m.

Położęnie Jaskini okopy Wielka Dolna: ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika _
rł schodnie zboczę. Wysokość otworu wejściowego wynosi 380 m n.p.m' Ekspozycja otwo-
ru: SW. Długość jaskini: ll0 m (Szelerewicz' Gómy 198ó)'

Jaskinia Mamutowa i Jaskinia okopy Wielka Dolna dzięki niewielkiej długości koryta-
rZ'v oraz istnieniu dużych otworów wejściowych, wyróżniająsię na tle badanych jaskiń spe-
c1'fi cznym mikroklimatem. Dobre warunki wentylacyjne sprzyjają swobodnemu oddziały-
u'aniu zewnętrznych czynników pogodowych na warunki termiczno-wilgotnościowe tych
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Punkt pomiarowy
MeaŚllrino nointŚ il ilt IV

odległośc od otworu wejściowego [m]
Distance from the entrance [ml

Ą 23 28 32 JJ

Międzysezonowe różnice wilgotności względnej [%]
lnterseasonal differences of humiditu t%l

30 30 33 45 19

Tabcla l3' Międzysezonowc różnicc wilgotności wzglcdnej w Jaskini Mamutowej
Table 13. Interseasonal differences of humidity in Mamutowa Cave.

Źródło: badania własnc'

Tabela l4. Międzysczonowc różnicc wilgotności względncj w Jaskini okopy Wielka Dolna
Table 14. Intcrscasonal differcnces of humidity in Okopy Wielka Dolna Cavc.

Punkt pomiarowy
Measurino ooints I il ill IV

odległość od otworu wejściowego [m]
Distance from the entrance Iml

6 18 48 61

Międzysezonowe różnice wilgotności względnej [%]
lntąręaamnąl rłiffaronnac nf ht tmirlihr lol^1

41 Jb 30 39 7',

* różnica wilgotnosci względncj obliczona bez wartosci dla wiosny.
* diffcrcnccs ofhumidity countcd except spring.

Źródło: badania własne.

jaskiń. W sezonie zimowym termikę powietrza w Jaskini Mamutowej charakteryzuje układ od-
wrócony' Temperatura powiefrza wzrastawrazz głębokościąod -1oC (4 m) do 3,2"C (33 m).
W pozostałych porach roku temperatura powietrza malęje wraz z głębokością osiągając
odpowiednio: wiosnąod l2,5oc do7,2"C,latem od 18,2oC do 12,2"C,jesieniąod 18,6"C
do l1,6oC (rys. 12). Identyczne układy tęrmiczne występująw poszczególnych sezonach
w Jaskini okopy Więlka Dolna. Zimątemperatura powiętrza wzrasta od -5oC (ó m od wej-
ścia) do 6,4oC (7l m)' natomiast wiosną temperatura maleje w głąb jaskini od 12'C do
6,8oC' latem od22,4"C do 8'6oC, jesieniąod l4,8oC do9,ZoC (rys' 12).

W Jaskini Mamutowej i Jaskini okopy Wielka Dolna międzysezonowe zmiany tempera-
tury powietrzaw związklt z istnieniem dużych otworów wejściowych sąznacznę. Wahania
te zmniejszają się wraz z odległością od otworu od 19'6oC do 9oC w Jaskini Mamutowej
(tab. 11) i od27,6"C do 2,8 oC w Jaskini Okopy Wielka Dolna (ab. 12).

Pionowa straĘfikacja termiczna w badanych jaskiniach jest stała na całej ich dfugości, wyka-
zując stałe uprzywilęjowanie termicme najwyżSzego poziomu (l50 cm nad gruntem) względem
poziomów l00 cm i 20cm. Róźnice temperafury między poziomami nie przekraczały 3,6oC'

Warunki wilgotnościowe Jaskini Mamutowej zmieniają się znacznie w zależności od
pory roku' Największą suchościąpowietrza cechuje się okes zimowy, a największa wilgot_
ność względnapowietrza notowana jest w lecie (rys. l3). Znaczne międzysezonowe różnice
wilgotności względnej osiągające nawet 45oń (tab' l3) są wynikiem korzystnych warunków
wentylacyjnych jaskini uwarunkowanych dużym otworem'

Sęzon wiosenny, letni i jesienny w Jaskini okopy Wielka Dolna charakteryzuje się wzro_
stem wilgotności względnej wraz ze wzrostem odległości od otworu. Wyjątek stanowi zima,
gdzie wańości maleją w oddaleniu od otworu, jedynie w najgłębszej partii jaskini wilgot-
ność powietrzaznacznie wzrasta do poziomu typowego dla mikroklimatu jaskiń (rys. l3).
Międzysezonowe wahania wilgotności względnej, podobnie jak w Jaskini Mamutowej prze-
kraczają4}oń za wyjątkiem najgłębszej partii jaskini (tab. la).
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Ryc. l3.Poziomyprofilwilgotnościwzględncjpowictrzanawysokości l m nadgn_rntcm wJaskiniMamutowcj
(A) i Jaskini okopy Wiclka Dolna (B) w sczonic l995_l99ó.

Fig. 13. Horizontal distribution of humidity on I m above thc ground in Mamutowa Cavc (A) and Okopy
Wiclka Dolna Cave (B) in 1995-1996.
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odległość od otworu Wejściowego [m]

Ryc. l4. Poziomy profil międzysczonowych różnic tcmpcratury powictrza l m nad gruntcm w badanych
-:skiniach.

Fig.14. Horizontal distribution intcrseasonal diffcrcnccs ofairtcmpcraturc on I m abovc the ground in analyscd
::r'cs.
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W Jaskiniach Złodzlejskiej, Mamutowej i okopy Wielka Dolna z uwagi na duże między-
sezonowe wahania temperatury powietrza wyróżniono jedynie dynamiczną strefę termiczną
o cechach podstrefy przyotworowej, występującąna całej ich długości' Wartości badanych
elęmentów mikroklimatu wykazująznacznąkorelację z warunkami atmosferycznymi panu_
jącymi na zewnątrz. Skala międzysezonowej zmienności temperatury (np. powyżej 9oC na
wszyskich stanowiskach - Jaskinia Mamutowa) i wilgotności względnej (np. powyżej 2l%o
na wszyskich stanowiskach - Jaskinia Złodziejska) pozwala określió mikroklimat powyż-
szych jaskiń jako niestabilny.

PODSUMOWANIE

Wykonane badania mikroklimatycane w wybranych jaskiniach Ojcowskiego Parku Na-
rodowego i okolic nasuwają następujące spostrzeżenia:

l. Pomiary temperatury i wilgotności powietrza wykonane w czterech sezonach (wiosna,
lato, jesień, zima) w 5 jaskiniach położonych na teręnie oPN (Ciemna, Łokietka, okopy
Wielka Dolna, Zbójecka, Złodziejska) oraz w dwóch jaskiniach położonych poza terenem
oPN (Nietoperzowa i Mamutowa) należy traktować jako ogniwo badań nad mikroklimatem

jasWń omawjanpgo obszaru, B'ozńnięcie tez nlilejszego opncowanja wymaga kontynuacji
pracbadawczych.

2. Pozioma straĘfikacja tęrmiczna w badanych jaskiniach zależy od pory roku. Zima,
a także w większości jaskiń wiosna charakteryzuje się odwróconym układem termicznym'
tzn. temperatura w dalszych częściach jaskini jest wyższa niż w strefie przyotworowej. La-
tem i jesienią występuje termiczny układ prosty, tzn. temperatura w strefie przyotworowej
jest wyższa niż w głębszych partiachjaskini'

3. Najwyższe wartości wilgotności względnej w jaskiniach zanotowano latem i jesienią
najniższe zimą i wiosną.

4. Autorzy na podstawie charakterystyki termiczno-wilgotnościowej, stosując metodę
M. Puliny (l960) wyróżnili w badanych jaskiniach następujące strefy i podstrefy termiczne:

A. Strefa dynamiczna: międzysezonowe wahania temperatury powietrza wynoszą po-
wyżej l"C, występuje we wszystkich badanych jaskiniach.

- Podstrefa przyotworowa: wahania temperatury powietrza powyżej 3oC' charaktery-
styczrra dla wszystkich badanych jaskiń.

- Podstrefa przejściowa: wahania temperatury powietrza od loC do 3oC, występuje
w Jaskini Ciemnej, Zbójeckiej, Łokietka i Nietoperzowej.

B. Strefa statyczna: międzysezonowe wahania temperatury powietrza wynosząponiżej
loC, występuje w Jaskini Ciemnej i Zbójeckiej.

5. Międzysezonowe wahania temperatury (rys. 14) i wilgotności względnej powietrza
w badanych jaskiniach są głównie wynikiem morfologii otworu, długości i ukształtowania
korytarzy. Dodatkowym cąmnikięm modyfikującym wartości temperatury i wilgotności
powietrza w Jaskini Łokietka jest duże natężenie ruchu turystycznego.

6. Wartości międzysezonowych różnic temperatury powietrza w badanych jaskiniach są

podstawą wyróżnienia przez autorów trzech odmian mikroklimatu jaskiniowego:

I. Mikroklimat stabilny: charakteryzuje się występowaniem podstrefy przyotworowej
i przejściowej orazstatycznej strefy termicznej (J. Ciemna, J.Zbójecka);
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II. Mikroklimat względnie stabilny; charakteryzuje się występowaniem podstrefy przy-
łrr'orowej i przejściowej oraz brakięm statycznej strefy termicznej (J. Łokietka, J. Nietope-
:zo$ a);

III. Mikrok]imat niestabilny: prawie cała jaskinia posiada cechy przyotworowej pod-
snefy termicznej (J. Złodziejska, J' Mamutowa, J. okopy Wielka Dolna).

PISMIENNICTWO

Ciętek Z' j935. Jaskinie południowej częściwyżyny Małopolskiej. ochrona Przyrody 15:

- i-<-:-:l
Czeplei \I. 1977. Inv,entąrz jaskiń Wyżyny Krakowsko-Weluńskiej' Meandęr2.
Gndziński R' I977. Jaskinie' [W:] ,,Przyroda ojcowskiego Parku Narodowego''' Sfudia

\a;::ae. ser. B. 28: 5l-62.
Gom1 _Ą. I977. Nou,e jaskinie nąciekowe w ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy

P:ą' ;odę ojcz1''stą 27 , 6:50_53.
Klein J. I971' Mezo- i mikroklimat ojcowskiego Parku Nąrodowego' StudiaNaturae, ser.

- 8: 1-10-i.
Klein J. 1992. Mikroklimat Jaskini Ciemnej w Ojcowskim Parku Narodowym w warltn-

':;-): :inov'l'cł. Prądnik. Pracę Muz. Szafera 5: 35_45.
Kolr alski K. 195 |. Jaskinie Polski' T.1. Państwowe Muzeum Archeologicznę. Warszawa
Korralski K. l954. Jaskinie Polski. T.3. Państwowę Muzeum Archeologicznę. Warszawa
Krriatkolr'ski J.' Piasecki J. 1989. Mikroklimat Jaskiń. [W:] A. Jahn, red' ,,Jaskinia Nie-

:-.ł:eJzia lr' Kletnie''' Wrocław s.
?:rr ka J. l998' ojcowski Park Narodowy. Przewodnlł' Wyd. Sport i Turystyka - MUZA

i-i 
"\'arszau'a.

-:-r.'.ch w latach 1958-1961. Speleologia 2:2-4.
S:";zecki \\r. 1958. Badania mikroklimaĘczne w jaskiniach południowej części Wyżyny

i!:, ::,:;'skiej. Ekologia Polska, Ser. B 4: 145-153,
S:":zecki \\r. 1959. Badania mikroklimaĘczne w jaskiniach południowej części lłłżyny

l.! :: : : : .'s ,;ie.i ' Ekologia Polska' Ser' A 7: l89_Żl9 .

:::.::erricz M..Górny A. l986' Jaskinie |wżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Wyd. PTTK
'j*_.' 

"' \\'arszarr'a_Kraków.

SUMMARY

. .:.: =.':--. s-btect of the present study are results of microclimatic researches in the five
' :' - _. : :'.i \:: jonale Park (Ciemna Cavę, Łokiętka Cave, okopy Wielka Dolna Cavę,
':- :':l_: -:'":. Zł:czie_jska Cave) and in two caves situated not far from oPN (Mamutowa
' : )''::::-:::'.:.: Car e)' The researches were donę in 4 seasons: spring' Summęr' autumn,



50 A, Podstawczyńska, T. Charciąrek

3. The lowest value of relative humidity occured in winter and spring. In summer and
autumn relativę humidity increased and reach l00% in the deepest parts.

4. The bigest values of interseasonal fluctuation of temperature and humidity were
observed near the ęntrance. Ifthe distance from the entrance is getting longest the values of
fluctuation decreasęd but only in two caves (Ciemna and Zbójecka Caves) were noted
oscillation bęlow 1oC in the deepest parts' In these cavęs identified statical thermic zone,
remaining caves distinguished dynamic zone due to considerable variability of temperature
and humidity.

5. Taking into consideration the interseasonal fluctuation of thermic conditions thręe
types of cave's microclimatę may suggested:

I. Stable microclimate (Ciemna and ZbójeckaCaves)
IL Relative stablę microclimate (Łokietka and Nietoperzowa Caves)
III. Instable microclimate (Mamutowa' okopy Wielka Dolna and Złodziejska Caves).
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