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1. Wymiana metanu i dwutlenku węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi  
a atmosferą na terenach bagiennych – przegląd opublikowanych wyników 
pomiarów bezpośrednich i oszacowań 
 
Krzysztof Fortuniak1 
 
 
Streszczenie 
 
W opracowaniu przedstawiono znaczenie pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi 
a atmosferą w świetle współczesnych zmian klimatycznych. Krótko scharakteryzowano rolę obszarów 
podmokłych w globalnym obiegu węgla. Omówiono emisję metanu z bagien ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników pomiarów strumieni tego gazu wykonanych metodą kowariancji wirów.  
W dalszej części scharakteryzowano wymianę dwutlenku węgla koncentrując się na wynikach 
pomiarów kowariancyjnych pozwalających ocenić roczne saldo tego gazu na terenach bagiennych.           
 
Słowa kluczowe: wymiana gazowa Ziemia-atmosfera, gazy cieplarniane, metoda kowariancji wirów 
 
 
1.1. Znaczenie pomiarów wymiany gazowej Ziemia-atmosfera 
 

Jednym z podstawowych problemów środowiskowych współczesnego świata są 
zmiany klimatyczne. Jest to problem globalny, mogący mieć poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze. Najczęściej przytaczanym przejawem zachodzących zmian jest 
wzrost średniej temperatury Ziemi kojarzony z nasilaniem się efektu cieplarnianego. Chociaż 
sam efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, jego nasilanie się w ostatnim okresie 
powszechnie wiązane jest ze zmianą składu atmosfery, będącą konsekwencją spalania gazów 
cieplarnianych i innych czynników antropogenicznych. Naturalny efekt cieplarniany polega 
na tym, że temperatura powierzchni Ziemi jest wyższa niż ta, jaką obserwowalibyśmy gdyby 
nie istniała atmosfera. Stopień tego podgrzania zależy od składu atmosfery, dlatego zmiany  
w składzie atmosfery mogą pociągać za sobą zmiany temperatury. Główne gazy cieplarniane 
to para wodna, dwutlenek węgla i metan. Obserwowany wzrost temperatury przypisywany 
jest głównie zwiększeniu w atmosferze zawartości gazów zawierających węgiel: dwutlenku 
węgla i metanu (IPCC 2013 – Myhre i in., 2103). Gazy te są zarówno dostarczane do 
atmosfery jak i z niej usuwane, a całkowitą zmianę ich zawartości determinują wypadkowe 
strumienie, określające przepływ danej wielkości w jednostce czasu od jednego zbiornika do 
drugiego (na przykład od Ziemi do atmosfery lub odwrotnie). W przypadku CO2 około 55% 
emisji antropogenicznej jest neutralizowane przez pochłanianie oceanów i biosfery (Ciais  
i in., 2013), przy czym pochłanianie przez oceany to 33% (2,4 Pg-C yr–1), a przez biosferę 
22% (1,6 Pg-C yr–1). W skali globalnej wypadkowy strumień danego gazu można określić 
poprzez zmiany jego stężenia w badanym rezerwuarze. Strumień ten składa się jednak z wielu 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, 
90-139 Łódź, e-mail: kfortun@uni.lodz.pl 
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przepływów cząstkowych w różnych kierunkach, a wyznaczenie strumienia globalnego nie 
pozwala na wyznaczenie udziału strumieni cząstkowych, czyli na określenie roli 
poszczególnych typów powierzchni w globalnej wymianie gazów cieplarnianych. W tym celu 
niezbędne są bezpośrednie pomiary dla tych powierzchni lub wyznaczanie strumieni 
cząstkowych metodami pośrednimi. W przeciwieństwie do pomiarów stężeń, pomiary 
strumieni cechuje skomplikowana metodyka wymagająca kosztownej aparatury. Dlatego 
pomiarów bezpośrednich tych wielkości jest stosunkowo niewiele. Celem podjętego 
opracowania jest przegląd literatury dotyczącej wyników pomiarów i oszacowań strumieni 
dwóch podstawowych gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanu na obszarach 
bagiennych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski. Analizując dane pomiarowe 
skoncentrowano się na wynikach uzyskanych metodą kowariancji wirów. 

 
1.2. Rola obszarów bagiennych w bilansie węgla 
 

Obszary bagienne odgrywają istotną rolę w globalnym obiegu gazów cieplarnianych. 
Chociaż pokrywają one niewielką część powierzchni lądowej Ziemi (około 2–9% zależnie od 
przyjętej definicji), wiążą w procesie fotosyntezy duże ilości węgla, który następnie w ciągu 
tysiącleci jest akumulowany w glebach torfowych (Frolking i Roulet, 2007). Zasoby te 
szacowane na około jedną trzecią organicznego węgla zgromadzonego w glebie (Gorham, 
1991; Yu, 2012) są rzędu 270–700 Pg-C (Yu, 2012; Ciais i in., 2013). Z drugiej strony, 
obszary podmokłe są głównym naturalnym źródłem metanu odpowiadającym za około  
20–50% całkowitej emisji tego gazu (Matthews, 2000; Denman i in., 2007; Ciais i in., 2013). 
Z tego powodu problematyka sekwestracji węgla na obszarach bagiennych stała się  
w ostatnich latach przedmiotem wielu analiz, co zaowocowało znaczną liczbą publikacji oraz 
próbami syntezy wyników (np. Lafleur, 2009; Lai, 2009; Kayranli i in., 2010; Lund i in., 
2010; Yu, 2012; Bridgham i in., 2013; Mitsch i in., 2013; Nicolini i in., 2013; Turetsky i in., 
2014). 

W ocenie globalnego pochłaniania węgla przez obszary bagienne podawanej przez 
różnych autorów występują znaczne rozbieżności. Mitsch i in. (2013) podali bardzo wysokie 
wartości całkowitej ilości węgla pochłanianej rocznie przez obszary bagienne. Zgodnie  
z oceną tych autorów w skali globu jest to 830 Tg yr–1, co daje średnią 118 g-C m−2 yr−1, przy 
czym udział umiarkowanych szerokości wynosi 160 Tg yr–1, ze średnią 278 g-C m−2 yr−1. 
Wartości te są jednak bardzo duże w porównaniu z innymi oszacowaniami. Gorham (1991) 
ocenia średnią roczną sekwestrację na poziomie 29 g-C m−2 yr−1 dla torfowisk 
północnoamerykańskich, natomiast Turunen i in. (2002) na 15–26 g-C m−2 yr−1 dla torfowisk 
strefy borealnej. Oszacowania Mitscha i in. (2013) zostały poddane krytyce przez Bridghama 
i in. (2014), którzy wykazali błędy metodyczne w podejściu modelowym Mitsha sugerując, że 
rzeczywista wartość jest wielokrotnie niższa i wynosi 96 Tg yr–1 (średnio 13,7 g-C m−2 yr−1). 
Na podstawie porównania wyników z 5 stacji pomiarowych rozmieszczonych w Kanadzie, 
Szkocji, Szwecji i Irlandii, na których były prowadzone kilkuletnie symultaniczne pomiary 
strumieni dwutlenku węgla, metanu i rozpuszczonego węgla organicznego, Yu (2012) ocenia 
sekwestrację węgla na obszarach bagiennych na 32,3±7,8 g-C m−2 yr−1, z najwyższą wartością 
69,5±44,4 g-C m−2 yr−1 zanotowaną na szkockiej stacji Auchencorth (Dinsmore i in., 2010),  
najniższą 21,5±39,0 g-C m−2 yr−1 na Mer Blue w Kanadzie. Odpowiednie strumienie 
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dwutlenku węgla to: –60,8 g-C-CO2 m−2 yr−1 (średnio), –114,7±30,1 g-C-CO2 m−2 yr−1  
w Auchencorth i –40,2±40,5 g-C-CO2 m−2 yr−1 w Mer Blue (minus oznacza strumień 
skierowany do Ziemi); metanu 4,3 g-C-CH4 m−2 yr−1 (średnio), 0,32±0,04 g-C-CH4 m−2 yr−1 
(Auchencorth) i 3,7±0,5 g-C-CH4 m−2 yr−1 (Mer Blue), przy czym najintensywniejsze 
uwalnianie metanu zanotowano w tych badaniach na stacji Degerö Stormyr w Szwecji 
11,5±3,5 g-C-CH4 m−2 yr−1 (Nilsson i in., 2008). 

 
1.3. Uwalnianie metanu z bagien  

 
Bagna są głównymi obszarami naturalnego uwalniania metanu do atmosfery. Wysoki 

poziom wody tworzy beztlenowe warunki sprzyjające metanogenezie. Rozkład materii 
organicznej przez bakterie w strefie beztlenowej przebiega na drodze szeregu procesów 
prowadzących do powstawania metanu, który następnie może przedostawać się do atmosfery 
na drodze zarówno procesów fizycznych jak i transportu roślinnego. W transporcie roślinnym 
główną rolę odgrywają rośliny naczyniowe, umożliwiające przepływ CH4 w porowatych 
łodygach.  Spośród procesów fizycznych wymienić należy głównie dyfuzję oraz transport  
w postaci bąbli tego gazu. W trakcie dyfuzji opuszczając strefę beztlenową metan przechodzi 
przez bogatszą w tlen warstwę, gdzie jego część ulega utlenieniu. Złożoność procesu 
metanogenezy i jego uwalniania z gleb bagiennych powoduje dużą zmienność strumienia, 
zarówno czasową jak i przestrzenną. Zmienność ta jest poważnym utrudnieniem przy 
bezpośrednich pomiarach strumienia CH4 w skali całego ekosystemu. Wymusza bowiem 
stosowanie metod umożliwiających uśrednianie dla dosyć dużego obszaru bądź prowadzenie 
pomiarów punktowych w wielu miejscach. Dodatkowo pomiary te muszą być prowadzone  
w sposób ciągły z dużą rozdzielczością czasową, aby możliwe było uwzględnienie  
w całkowitym strumieniu epizodów wzmożonej emisji. 

Analiza procesów metanogenezy i transportu pozwala wskazać czynniki 
warunkujące uwalnianie metanu z ekosystemów bagiennych (np. Lai, 2009; Bridgham i in., 
2013). Podstawowe znaczenie ma poziom wody. Obniżanie się poziomu wody zmniejsza 
grubość beztlenowej strefy metanogenicznej, w której metan powstaje i zwiększa grubość 
strefy metanotroficznej, gdzie dyfundujący metan jest pochłaniany. Dlatego najczęściej 
obserwowana jest pozytywna korelacja strumienia metanu z poziomem wody.  

Drugim podstawowym czynnikiem jest temperatura podłoża. Zależność emisji CH4  
z bagien od temperatury jest wynikiem wrażliwości mikroorganizmów odpowiedzialnych za 
produkcję metanu na warunki termiczne. Generalnie wzrost temperatury prowadzi do wzrostu 
produkcji metanu, chociaż można też zaobserwować optymalną dla metanogenezy 
temperaturę, która dla umiarkowanych szerokości i subarktycznych wynosi około 25°C 
(Dunfield i in., 1993). Pozytywna korelacja strumienia metanu z temperaturą jest po części 
również wynikiem intensywniejszego transportu roślinnego w wyższych temperaturach  
i zwiększenia uwalniania bąbelkowego.  

Ponieważ transport roślinny metanu zależy od typu roślinności, dlatego stopień 
pokrycia roślinnością i typ siedliskowy są kolejnymi czynnikami wpływającymi na emisję 
metanu. Również eksudacja węgla organicznego z korzeni roślin symulująca proces 
metanogenezy zależy od typu roślinności. Roślinność wpływa też na bilans metanu poprzez 
transport tlenu do gleby. 
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Spośród czynników wpływających na intensywność metanogenezy,  
a w konsekwencji na uwalnianie metanu z terenów bagiennych, należy jeszcze wymienić 
właściwości fizykochemiczne gleby, głównie pH i potencjał redoks. Aby mógł zachodzić 
proces metanogenezy potencjał redoks, będący miarą oksydacji, powinien być odpowiednio 
niski. Wartość krytyczna tego parametru, powyżej której metanogeneza nie występuje, jest 
różnie podawana w literaturze. Najczęściej są to wartości rzędu od –180 mV do –150 mV  
(Neue i in., 1990; Wang i in., 1993; Pfeiffer, 1994), lecz można również znaleźć wyższe 
wartości: –100 mV (Gaunt i in., 1997), –50 mV (Neue i Roger, 1993), czy nawet +70 mV 
(Peters i Conrad, 1996). Podobnie różni autorzy podają nieco odmienne wartości pH jako 
sprzyjające rozwojowi bakterii metanogenicznych. Garcia i in. (2000) jako optymalne uznają 
6 < pH < 8, natomiast Dunfield i in. (1993) dla bagien z umiarkowanych szerokości 
geograficznych sugerują 5,5 < pH < 7,0.  

Z punktu widzenia zmian klimatycznych główne znaczenie ma określenie globalnej 
emisji CH4 z bagien. Jest to trudne już choćby z powodu określenia całkowitej powierzchni 
terenów podmokłych. Na problem ten zwracają uwagę między innymi Melton i in. (2012) 
oraz Bridgham i in. (2013). Chociaż najczęściej przytaczane są oszacowania Matthewsa  
i Funga (1987), którzy określili globalną powierzchnię bagien na 5,3×106 km2, to inne 
opracowania sugerują powierzchnię od 4,3 mln km2 (Cogley, 1994) do 12,9 mln km2 (Lehner 
i Döll, 2004).    

 Zgodnie z ostatnim raportem IPCC globalna emisja CH4 do atmosfery z naturalnych 
obszarów bagiennych waha się w granicach 177–284 Tg CH4 yr−1 (Ciais i in., 2013). Turetsky 
i in. (2014) sugerują nieco niższe wartości: 55–231 Tg CH4 yr−1. Wyniki symulacji 
modelowych z 10 modeli w projekcie WETCHIMP pozwalają natomiast na ocenę globalnej 
emisji CH4 na poziomie 140–260 Tg CH4 yr−1 (Melton i in., 2012). Inni autorzy oceniają tę 
emisję na 115–227 Tg CH4 yr−1 (Whalen, 2005; Bergamaschi i in., 2007; Bloom i in., 2010). 

Jedną z podstawowych przyczyn dużych rozbieżności w oszacowaniach jest 
niewystarczająca liczba bezpośrednich pomiarów strumienia metanu z powierzchni Ziemi do 
atmosfery wynikająca z ograniczeń metod pomiarowych. W praktyce najczęściej stosowane 
są dwie metody bezpośrednich pomiarów tego strumienia: metody komorowe i metody 
mikrometeorologiczne. W metodach komorowych strumień CH4 jest określany na podstawie 
zmian stężenia w otwartej od strony gleby i uszczelnionej komorze. Strumień gazu jest 
określany na podstawie zmian stężenia w komorze. Ograniczone rozmiary komory powodują, 
że mierzony strumień reprezentuje praktycznie pomiar punktowy, co wymusza stosowanie 
wielu punktów pomiarowych nawet na niewielkim obszarze. Rozmiary komory 
niejednokrotnie ograniczają pomiar do emisji glebowej (dla wysokiej roślinności), ponadto 
odmienne niż w otaczającym powietrzu warunki panujące w komorze (temperatura, ciśnienie 
cząstkowe badanego gazu, transport turbulencyjny) mogą wpływać na pomiar. Spośród metod 
mikrometeorologicznych głównie stosowana jest metoda kowariancji wirów, w której 
strumień gazu jest wyliczany jako kowariancja szybkozmiennych szeregów pomiarowych 
stężenia gazu i prędkości pionowej ruchu powietrza. Podstawowymi zaletami metod 
mikrometeorologicznych są: całkowanie strumienia dla obszaru pozwalającego na ocenę 
emisji w skali całego ekosystemu (powierzchnia rzędu 102–106 m2), możliwość wykonywania 
ciągłych pomiarów z dużą rozdzielczością czasową w dłuższym okresie oraz wykonywanie 
pomiarów praktycznie bez zaburzania warunków emisji. Jej podstawową wadą jest dosyć 
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duża wrażliwość na warunki meteorologiczne, ograniczenia odnośnie lokalizacji stacji, 
problemy technologiczne i stosunkowo duże koszty. Wyniki otrzymane obiema metodami 
niejednokrotnie różnią się od siebie, dlatego mimo pewnej „przewagi” metod 
mikrometeorologicznych, najlepszym rozwiązaniem wydaje się komplementarne stosowanie 
różnych metod. W dalszej części tego opracowania więcej uwagi zostanie poświęcone 
przeglądowi wyników otrzymanych metodami kowariancyjnymi. 

Pomiarów kowariancyjnych na terenach bagiennych jest niewiele. Laurila i in. 
(2012) wymieniają jedynie 35 stanowisk pomiarów strumieni CO2 i CH4 prowadzonych 
metodą kowariancyjną na obszarach bagiennych na świecie, z których zaledwie kilka 
uwzględnia strumień metanu. Mimo niewielkiej liczby bezpośrednich pomiarów pojawiły się 
w ostatnich latach próby syntezy wyników. Syntezę pomiarów mikrometeorologicznych CH4 
i N2O na terenach naturalnych dokonaną na podstawie przeglądu literatury od początku lat 90. 
XX wieku do roku 2012 przedstawili Nicolini i in. (2013). Zgodnie z załączoną mapą dane 
pochodzą z 23 stacji (9 z Europy) położonych na terenach bagiennych, chociaż obejmują aż 
59 serii pomiarowych (niekiedy krótkich). Średnia emisja metanu2 z terenów bagiennych 
wyznaczona na podstawie tych danych wynosi 54 nmol m−2 s−1, a wartość medialna 
24 nmol m−2 s−1. Około 50% średnich strumieni mieści się w przedziale 11–68 nmol m−2 s−1. 
Turetsky i in. (2014) dokonali przeglądu bezpośrednich pomiarów strumienia metanu  
z obszarów bagiennych. Chociaż analizie poddanych zostało 71 punktów pomiarowych,  
to w rzeczywistości dotyczą one 21 lokalizacji. W Europie jest to jedynie 6 stacji  
w Skandynawii, 1 w Wielkiej Brytanii i 1 w północno-wschodniej Rosji. Większość danych 
pochodziła z pomiarów komorowych, a jedynie dwie serie pozyskano metodą kowariancji 
wirów. Na podstawie tych danych określono średnie strumieni dobowe. Zestawione w tabeli 1 
tego opracowania wyniki dla bagien umiarkowanych szerokości geograficznych wskazują na 
średnią emisję metanu rzędu 79±3 nmol m−2 s−1 (108,9±4,6 mg m−2 day−1), ze zdecydowanie 
niższą medianą 22 nmol m−2 s−1 (29,9 mg m−2 day−1). Dla szerokości borealnych średnia 
wynosi 53±1 nmol m−2 s−1 (72,7±1,3 mg m−2 day−1), a mediana 27 nmol m−2 s−1 
(36,7 mg m−2 day−1).  

Pierwsze pomiary CH4 metodą kowariancji wirów pochodzą z przełomu lat 80. i 90. 
XX wieku (Fan i in., 1992; Edwards i in., 1994). W jednej z pierwszych publikacji 
poświęconych pomiarom metanu na terenach bagiennych metodą kowariancji wirów Shurpali 
i Verma (1998) przedstawili wyniki badań na torfowisku w Minesocie (47°32’N, 93°28’W)  
w sezonie wegetacyjnym (maj – październik) w latach 1991 i 1992. Pomiary wykonywane 
były w godzinach południowych (10.00–14.00) systemem z zamkniętą ścieżką pomiarową.  
W 1991 roku  najwyższe wartości, około  87 nmol m−2 s−1 (5 mg m−2 h−1) z maksimum 
112 nmol m−2 s−1 (6,5 mg m−2 h−1) zanotowano w lipcu, a w roku 1992 w sierpniu, około 
104 nmol m−2 s−1 (6 mg m−2 h−1) z maksimum 139 nmol m−2 s−1 (8 mg m−2 h−1). Wartości 
średnie dla sezonu wegetacyjnego to 68 nmol m−2 s−1 (3,9 mg m−2 h−1) w roku 1991  
i 71 nmol m−2 s−1 (4,1 mg m−2 h−1) w 1992. 

W przypadku mokradeł europejskich większość studiów dotyczy północnej części 
kontynentu. Wyniki pomiarów CH4 na torfowisku w Kaamanen, w północnej Finlandii 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Wartości strumienia podawane w różnych jednostkach przez różnych autorów zostały przeliczone do  
nmol m−2 s−1 w celu łatwiejszego porównania. 
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(69°08’N, 27°16’E) prowadzonych w różny okresach w latach 1995–1998 (Hargreavesa i in., 
2001) pozwalają na ocenę rocznej emisji CH4 na poziomie 5,5±0,4 g m−2 yr−1. Wskazują one 
również na wyraźną, eksponencjalną zależność strumienia metanu od temperatury. Rinne i in. 
(2007) poddali analizie roczną serii pomiarowej na torfowisku Siikaneva w południowej 
Finlandii (61°50’N, 24°11’E) z lat 2005–2006. Emisja metanu z tego torfowiska jest na 
poziomie 12,6 g m−2 yr−1 ze średnią wartością strumienia poniżej 17 nmol m−2 s−1 
(1 mg m−2 h−1) w zimie i około 60 nmol m−2 s−1 (3,5 mg m−2 h−1) w lecie. Pomiary na 
torfowisku Stordalen (68°20’N, 19°03’E) w północnej Szwecji (Jackowicz!Korczyński i in., 
2010) wskazują na emisję rzędu 24,5 g m−2 yr−1 w roku 2006 i 29,5 g m−2 yr−1 w roku 2007. 
W sezonie letnim (lipiec – sierpień) średni strumień metanu na tym stanowisku był 
uzależniony od kierunku wiatru. Dla sektora wschodniego, gdzie obszar źródłowy jest 
zdominowany przez płytkie jezioro, wynosi on 214±57 nmol m−2 s−1 (12,3±3,3 mg m−2 h−1),  
a dla sektora zachodniego zdominowanego przez roślinność, 115±45 nmol m−2 s−1 
(6,6±2,6 mg m−2 h−1).  

Wyjątkowo niewiele pomiarów metodą kowariancji wirów dotyczy bagien polskich. 
W przypadku metanu opublikowano jedynie wyniki krótkiej serii pomiarowej z Rzecina 
(52°45’N, 16°18’E) – torfowiska znajdującego się około 70 km na północny zachód  
od Poznania. Na torfowisku tym od wielu lat prowadzone są kowariancyjne pomiary 
strumienia dwutlenku węgla, a strumień CH4 był tam mierzony zarówno metodami 
mikrometeorologicznymi jak i metodami komorowymi (np. Juszczak i Augustin, 2013). 
Pomiary kowariancyjne strumienia CH4 wykonywane były w Rzecinie w okresie  
od 13 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku z zastosowaniem systemu z zamkniętą ścieżką  
(Kowalska i in., 2013). Wyniki pomiarów analizowano dla 4 sektorów kierunku wiatru 
różniących się od siebie typem roślinności. W zależności od sektora zanotowano strumienie 
od 200 do 270 nmol m−2 s−1 (średnie z całego okresu). Dla dwóch z analizowanych sektorów 
zaobserwowano wyraźną zmienność dobową, z minimum w nocy i maksimum w dzień. 
Należy jednak podkreślić, że wyniki dotychczasowych pomiarów na innych obszarach 
bagiennych nie dają jasnej odpowiedzi odnośnie zmienności dobowej emisji metanu. 
Podobny jak w Rzecinie cykl dobowy zaobserwowali Hendriks i in. (2008) podczas 
dwutygodniowego eksperymentu pomiarowego na holenderskich bagnach w Horstermeer. 
Słaba, ale dająca się zaobserwować zmienność dobowa o podobnym przebiegu została 
również zanotowana dla szwedzkiego Stordalen (Jackowicz!Korczyński i in., 2010),  
w przypadku gdy obszar źródłowy obejmował jezioro, lecz dla przeciwnego kierunku wiatru 
cykl ten się nie pojawiał. Zmienności dobowej nie obserwowano na stanowisku pomiarowym 
w Minnesocie (Shurpali i Verma, 1998). Natomiast wyniki innych pomiarów wskazują na 
najsilniejsze uwalnianie metanu nocą, a najsłabsze w dzień (np. Baldocchi i in., 2012),  
co wydaje się przeczyć założeniu o termicznej genezie tego cyklu. 

Emisja metanu z bagien biebrzańskich nie była wcześniej badana przy pomocy 
metody kowariancji wirów z wyjątkiem wstępnych pomiarów z Kopytkowa z roku 2013 
(szczegółowe omówienie stacji i metodyki znajduje się w kolejnych rozdziałach), 
wskazujących na strumień CH4 rzędu 33 g m−2 yr−1 (Fortuniak i Pawlak, 2014). Pewnych 
informacji o emisji CH4 z bagien biebrzańskich dostarczają natomiast pomiary komorowe  
i eksperymenty studyjne. W latach 2007–2010 pomiary komorowe wykonywane były  
co miesiąc na 4 stanowiskach na słynnym torfowisku „Czerwone Bagno” położonym  
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ok. 5 km w kierunku północno-zachodnim od punktu pomiarowego w Kopytkowie (Gronlund 
i in., 2011). Średnia ze wszystkich stanowisk wartość strumienia w sezonie wegetacyjnym 
wynosiła 240 nmol m−2 s−1 (14 mg m−2 h−1), lecz w poszczególnych miesiącach zmieniała się 
od nieco ponad 20 nmol m−2 s−1 (1 mg m−2 h−1) do około 625 nmol m−2 s−1 (36 mg m−2 h−1). 
Zaobserwowano również znaczne różnice między stanowiskami – wartości średnie dla 
stanowisk z całego okresu zmieniały się od około 70 nmol m−2 s−1 (4 mg m−2 h−1) do około 
450 nmol m−2 s−1 (26 mg m−2 h−1). Istotnych informacji o zależności emisji metanu z gleby 
torfowo-murszowej w dolinie Biebrzy od poziomu wody dostarczył dwuletni (2010–2011) 
eksperyment przeprowadzony na stacji lizymetrycznej zlokalizowanej na torfowisku Kuwasy 
(Turbiak, 2012). Wykazano, że w okresie wegetacyjnym (210 dni) dla ustalonych poziomów 
wody gruntowej 0, 25, 50 i 75 cm średni strumień CH4 wynosił odpowiednio: 168±35, 
122±54, 64±4, 45±9 nmol m−2 s−1 (9,7±2,0, 7,0±3,1, 3,7±0,2, 2,6±0,5 mg m−2 h−1). 

 
1.4. Strumień dwutlenku węgla  

 
Wymianie dwutlenku węgla pomiędzy ekosystemem bagiennym a atmosferą 

poświęcono więcej uwagi niż strumieniowi metanu, co zaowocowało bogatą literatura 
przedmiotu. Dlatego w tym rozdziale przedstawione zostaną jedynie głównie fakty dotyczące 
pomiarów metodami kowariancyjnymi. Pierwsze pomiary strumienia CO2 metodą 
kowariancji wirów przeprowadzone zostały w latach 80. XX wieku (Laurila i in., 2012; 
Baldocchi, 2014). W latach 90. większość pomiarów kowariancyjnych prowadzona była  
na terenach leśnych (Baldocchi i in., 2001). Dopiero od początku XXI wieku nastąpił wzrost 
liczby badań tą metodą prowadzonych dla innych ekosystemów, spowodowany głównie 
dostępnością komercyjnych analizatorów gazowych, w szczególności wprowadzonego  
do sprzedaży w 1999 roku czujnika Li7500 firmy LI-COR Inc. (Fortuniak, 2010). 

Metoda kowariancji wirów pozwala na wyznaczenie strumienia netto dwutlenku 
węgla NEE (ang. Net Ecosystem Exchange), czyli salda wymiany CO2 pomiędzy atmosferą  
a powierzchnią Ziemi. Saldo to jest najczęściej rozpatrywane z punktu widzenia atmosfery 
jako zbiornika CO2, dlatego przyjmuje się, że ujemny znak NEE oznacza zmniejszenie ilości 
tego gazu w atmosferze, czyli pochłanianie CO2 przez ekosystem, natomiast dodatni znak 
NEE uwalnianie emisję do atmosfery. Często stosowane jest również pojęcie produktywności 
netto ekosystemu NEP (ang. Net Ecosystem Productivity), które rozpatruje saldo z punktu 
widzenia ekosystemu, dlatego NEP jest dodatnie w przypadku pochłaniania CO2, a ujemne  
w przypadku jego uwalniania: NEP = –NEE. 

Strumień netto dwutlenku węgla determinowany jest przez dwa podstawowe 
procesy: proces fotosyntezy powodujący asymilację dwutlenku węgla z atmosfery,  
a następnie jego magazynowanie w roślinach, oraz oddychanie ekosystemu Reco, na które 
składa się oddychanie autotroficzne Ra (ang. autotrophic respiration) oraz heterotroficzne Rh 
(ang. heterotrophic respiration). Całkowita ilość węgla pochłoniętego przez rośliny  
w procesie fotosyntezy określana jest jako produkcja pierwotna ekosystemu GEP (ang. Gross 
Ecosystem Production). Strumień netto dwutlenku węgla jest zatem różnicą między 
oddychaniem ekosystemu a produkcją pierwotną ekosystemu: NEE = Reco – GEP. 

Oba procesy determinujące NEE zależą od wielu czynników o różnej dynamice. 
Oczywisty jest ich związek z typem roślinności, rodzajem gleby czy fazą rozwojową roślin,  



K. Fortuniak 
 

12 

a w szczególności z wielkością indeksu powierzchni liściowej (LAI) podlegającą zmianom 
sezonowym. Spośród czynników dynamicznych do najważniejszych należą temperatura  
i natężenie promieniowania, a na terenach bagiennych również poziom wody decydujący  
o grubości warstwy, w której tlenowemu rozkładowi materii organicznej towarzyszy 
wydzielanie CO2. W badaniach wymiany dwutlenku węgla między podłożem a atmosferą 
często oddzielnie analizowane jest oddychanie ekosystemu i produkcja pierwotna. Ponieważ 
aktywność heterotroficznych organizmów glebowych jest skorelowana z temperaturą  
i wilgotnością gleby, a aktywność organizmów autotroficznych może zależeć od warunków 
meteorologicznych (głównie temperatury i promieniowania słonecznego), często przyjmuje 
się, że dla danego ekosystemu i fazy rozwojowej Reco jest zależne od temperatury (Lloyd  
i Taylor, 1994; Falge i in., 2001; Reichstein i in., 2005; Moffat i in., 2007; Reichstein i in., 
2012). Chociaż temperatura podłoża wydaje się bardziej naturalnym parametrem oddychania 
ekosystemu niż temperatura powietrza, wyniki badań wskazują, że w przypadku niektórych 
stanowisk temperatura powietrza lepiej koreluje z danymi empirycznymi. W praktyce 
pomiarów metodą kowariancji wirów zależność Reco od temperatury jest określana na 
podstawie pomiarów z godzin nocnych, dla których ze względu na brak fotosyntezy 
NEE = Reco. Zależność ta najczęściej przyjmuje postać funkcji eksponencjalnej, w formie 
podanej przez Lloyda i Taylora (1994). Ekstrapolacja otrzymanej w ten sposób zależności 
oddychania od temperatury do godzin dziennych pozwala na wyznaczenie „empirycznych” 
wartości produkcji pierwotnej: GEP = Reco – NEE. Ponieważ głównym czynnikiem 
warunkującym proces fotosyntezy jest promieniowanie słoneczne, jako determinanta GEP 
stosowane jest z reguły promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR), przy czym 
stosowane są różne zależności funkcyjne (Falge i in., 2001), z których największą 
popularnością cieszy się model Michaelisa-Mentena. Określenie funkcyjnych zależności GEP 
i Reco od parametrów meteorologicznych pozwala między innymi na uzupełnienie braków  
w serii pomiarowej (jedna z metod), niezbędne do określenia bilansu CO2 w skali roku czy 
sezonu. 

Spośród pomiarów strumienia dwutlenku węgla metodą kowariancji wirów  
na obszarach bagiennych na szczególną uwagę zasługują wyniki badań prowadzonych  
w dłuższym, kilkuletnim przedziale czasu, pozwalające na ocenę rocznego bilansu CO2. 
Badania te wskazują, że naturalne bagna są z reguły obszarami, gdzie dwutlenek węgla jest 
pochłaniany z atmosfery, lecz w warunkach przesuszania mogą się stać źródłem uwalniania 
tego gazu do atmosfery. Jedne z pierwszych pomiarów bilansu rocznego CO2 
przeprowadzono na kanadyjskim torfowisku Mer Bleue niedaleko Ottawy w latach 1998–
2002 (Lafleur i in., 2003). W pierwszych 3 latach eksperymentu obserwowano pochłanianie 
CO2 rzędu 260 g m−2 yr−1, natomiast w ostatnim roku jedynie 34 g m−2 yr−1. Średnia  
z 6-letnich pomiarów na tym stanowisku wynosi około 147 g m−2 yr−1 (Roulet i in., 2007).  
W subarktycznym Kaamanen w północnej Finlandii średnie roczne pochłanianie CO2 
wyznaczone na podstawie sześcioletnich pomiarów wynosi 81 g m−2 yr−1 (22 gC-CO2/m2), 
natomiast w poszczególnych latach wartości zmieniają się od 15 do 194 g m−2 yr−1 (Aurela  
i in., 2004). Prowadzone w latach 2006, 2007 i 2008 badania na innym torfowisku  
w północnej Finlandii,!Lompolojänkkä, pozwalają na ocenę pochłaniania CO2 odpowiednio 
na 44, 450 i 792  g m−2 yr−1 (Aurela i in., 2009), przy czym najniższa wartość zanotowana  
w 2006 roku jest konsekwencją suszy i wysokich temperatur w sezonie wegetacyjnym tego 
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roku. Położone w północnej Szwecji torfowisko Stordalen (Olefeldt i in., 2012) pochłania 
rocznie około 180 g m−2 yr−1 (50 gC-CO2/m2) dwutlenku węgla. Silniejsze pochłanianie CO2, 
na poziomie 202±26 g m−2 yr−1 (55±7 gC-CO2/m2), zanotowano na niskim torfowisku Degerö 
w środkowej Szwecji (Sagerfors i in., 2008; Nilsson i in., 2008). W przypadku średnich 
miesięcznych na tym stanowisku najsilniejsze pochłanianie CO2, dochodzące do 
1,18 µmol m−2 s−1, notowano w czerwcu lub lipcu, natomiast najwyższa średniomiesięczna 
emisja dochodziła do 0,19 µmol m−2 s−1. Dalsze badania w Degerö (Peichl i in, 2014) 
pozwalają stwierdzić, że średnia z 12-letniego okresu pomiarowego na tym stanowisku  
to 213±77 g m−2 yr−1 (58±21 gC-CO2/m2). W południowo-zachodniej Irlandii, podczas 
prowadzonych przez pięć lat pomiarów na torfowisku w okolicach Glencar, zanotowano 
średnie pochłanianie CO2 na poziomie 201±57 g m−2 yr−1 (Sottocornola i Kiely, 2010).  
W poszczególnych latach jego wartości zmieniały się od 60 do 354 g m−2 yr−1. Dwutlenek 
węgla na torfowisku w Glencar był najsilniej pochłaniany w lipcu (średnie miesięczne NEE 
ok. –0,78 µmol m−2 s−1), a uwalniany w grudniu (średnie miesięczne NEE  
ok. +0,16 µmol m−2 s−1). McVeigh i in. (2014) przedstawili rezultaty 10-letnich badań na tym 
samym stanowisku w nieco innym układzie czasowym (liczone dla lat kalendarzowych, a nie 
hydrologicznych), stwierdzając, że w poszczególnych latach suma roczna pochłaniania CO2 
zmieniała się od 118 do 290 g m−2 yr−1 (32,1 do 79,2 gC-CO2/m2). Wspomniane już pomiary 
w południowej Szkocji na stacji Auchencorth Moss (Dinsmore i in., 2010) pozwalają  
na ocenę średniorocznego pochłaniania CO2 na poziomie 271 g m−2 yr−1, przy czym  
w poszczególnych latach NEE zmieniało się od +72 g m−2 yr−1 (uwalnianie CO2) w roku 2003 
do prawie –500 g m−2 yr−1 (pochłanianie CO2) w roku 2008. Zdecydowanie wyższe wartości 
pochłaniania CO2 zaobserwowano podczas pomiarów w Czechach w latach 2008 i 2009 
(Dušek i in., 2009) – odpowiednie sumy roczne to 730 i 807 g m−2 yr−1 (199  
i 220 gC-CO2/m2). Jeszcze silniejsze pochłanianie cechuje łąki torfowe Horstermeer  
w Holandii (Hendriks i in., 2007). Pomiary w Horstermeer w roku 2004 dają NEE równe  
aż −1635±304 g m−2 yr−1, (−446±83 gC-CO2/m2), w roku 2005 −1440±212 g m−2 yr−1 
(−311±58 gC-CO2/m2), a w roku 2005, −850±209 g m−2 yr−1 (−232±57 gC-CO2/m2).  

Syntezy wymiany CO2 pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą dla 12 torfowisk, 
z których 7 cechowało się pełnym rocznym cyklem pomiarowym dokonali Lund i in. (2010). 
Analiza obejmowała torfowiska ze strefy umiarkowanej, borealnej i arktycznej półkuli 
północnej. Średnie roczne pochłanianie obliczone dla wszystkich stacji, które posiadały pełen 
roczny cykl pomiarowy wynosi 378±378 g m−2 yr−1 (103±103 gC-CO2/m2). Jedną  
z lokalizacji, na których zanotowano najsilniejsze pochłanianie CO2 była stacja pomiarowa  
w Rzecinie, gdzie absolutne wartości NEE były ponad dwukrotnie większe niż powyższa 
wartość średnia. Na podobnie wysokie pochłanianie CO2 przez bagna polskie wskazują 
wstępne wyniki pomiarów w Kopytkowie (Fortuniak i Pawlak, 2014). Porównanie tych 
wartości z wymienionymi wyżej rezultatami dla bagien czeskich sugeruje, że pochłanianie 
CO2 przez obszary bagienne Europy Środkowej może być wyjątkowo intensywne  
w porównaniu do lepiej zbadanych bagien Europy Północnej.  

 
Praca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla  
i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. 
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Methane and carbon dioxide exchange between the surface and the atmosphere at 
wetlands – review of published results of direct measurements and estimations   
  
Abstract 
 
The review shows the importance of measurements of gas exchange between the Earth's surface and 
the atmosphere in the light of contemporary climate change. The role of wetlands in the global carbon 
cycle is shortly characterized. The methane emission from wetlands is discussed with particular 
emphasis on the results of direct measurements of CH4 fluxes with the aid of eddy covariance method. 
Next, the exchange of carbon dioxide is characterized. This review focuses on the results of eddy 
covariance measurements on sites with all-year round data sets allowing to assess the annual balance 
of this gas at wetlands. 

 
Key words: surface-atmosphere gas exchange, greenhouse gases, eddy-covariance method 
 



 
2. Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych 
w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) 
 
Krzysztof Fortuniak1, Włodzimierz Pawlak1, Leszek Bednorz2, Mateusz Grygoruk3 Jacek 
Forysiak4, Maciej Ziułkiewicz5, Anna Fortuniak5, Daniel Okupny6 
 
 
Streszczenie 
 
Celem opracowania jest charakterystyka stanowiska pomiarowego turbulencyjnych strumieni gazów 
cieplarnianych zlokalizowanego w Środkowym Basenie Kotliny Biebrzańskiej w Biebrzańskim Parku 
Narodowym. Krótko scharakteryzowano warunki naturalne Środkowego Basenu ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego. Szczegółowo opisano konfigurację 
systemu pomiarowego metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową oraz charakterystyką 
pomiarów wolnozmiennych. Przedyskutowano problemy wyboru lokalizacji stanowiska pomiarowego 
strumieni turbulencyjnych w aspekcie założeń teoretycznych i możliwości praktycznych.      
 
Słowa kluczowe: wymiana gazowa Ziemia-atmosfera, metody pomiarowe, gazy cieplarniane, 
Biebrzański Park Narodowy 
 
 
2.1. Obszar badań 
 

Położony w północno-wschodniej Polsce, zwarty kompleks torfowisk Doliny Biebrzy 
należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski i Europy. Kompleks mokradeł 
biebrzańskich składający się z torfowisk alkalicznych, przejściowych oraz wysokich wraz  
z rozległym kompleksem równiny zalewowej, z licznymi starorzeczami połączonymi 
okresowo czy też stale z korytem rzeki, tworzą jeden z największych obszarów bagiennych 
Europy Środkowej (Banaszuk, 2004). Z uwagi na niski stopień przekształcenia większości 
spośród biebrzańskich mokradeł, jak również w kontekście prowadzonych w Dolinie Biebrzy 
licznych, skutecznych projektów renaturyzacji przekształconych ekosystemów rzeczno-
mokradłowych, Dolina Biebrzy od wielu lat stanowi referencję dla badań ekohydrologicznych 
nad mokradłami Europy (Wassen i in., 1990). Ze względu na unikatowe walory ekologiczne, 
występowanie rzadkich, często zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, 9 września 1993 na 
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obszarze tym ustanowiony został Biebrzański Park Narodowy. Znaczna część Kotliny 
Biebrzańskiej objęta jest też ochroną, jako specjalne obszary ochrony siedlisk „Dolina 
Biebrzy” (PLH200008) i „Ostoja Augustowska” (PLH200005), a także obszary specjalnej 
ochrony ptaków „Ostoja Biebrzańska” (PLB200006) i „Puszcza Augustowska” (PLB200002).  

W ciągnącej się na długości ponad 100 km i obejmującej obszar ponad 250 tys. ha 
Kotlinie Biebrzańskiej (Banaszuk i Micun, 2009) wydzielono trzy odrębne jednostki 
geomorfologiczne, zwane basenami (Okruszko i Oświt, 1969; Pałczyński, 1975; Żurek, 1975, 
1990). Stosunkowo wąski Basen Górny (Północny) stanowi ok. 40-kilometrowy fragment 
doliny o szerokości 1–3 km, gdzie złoża torfu, miejscami podścielone gytią mogą osiągać 
miąższość do 6 m. Dominującą formą zasilania torfowisk tego obszaru są wody podziemne 
oraz – w bardzo ograniczonym stopniu – wody zalewowe. Jest to jeden z największych, 
zwartych kompleksów dobrze zachowanych torfowisk alkalicznych w Unii Europejskiej. 
Znacznie szerszy Basen Środkowy, kształtem przypominający trapez o wymiarach 20×40 km, 
cechują torfowiska o miąższości 1–4 m obejmujące obszar ok. 45 000 ha. Ze względu na duże 
zróżnicowanie morfologiczne i hydrogeologiczne tego obszaru, znajdują się tu ekosystemy 
mokradłowe o dominacji zasilania opadowego, wysięków wód podziemnych oraz akumulacji 
wód spływu powierzchniowego, w tym zalewów rzecznych. Pomimo znacznego stopnia 
przekształcenia zachodniej części tego obszaru, Środkowy Basen Biebrzy stanowi jeden  
z najważniejszych pod względem zarządzania ochroną przyrody fragmentów Doliny Biebrzy. 
Basen Dolny (Południowy) swoim kształtem przypomina rynnę o szerokości 12–15 km  
i długości ok. 30 km. Torfowiska o miąższości 1–2 m obejmują tu obszar ok. 21 000 ha,  
a głównym źródłem zasilania hydrologicznego są wzajemnie zbilansowane wody podziemne 
(przy krawędziach doliny) oraz wody zalewowe Biebrzy (w sąsiedztwie rzeki). 

Szczególnie cenne przyrodniczo obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują 
się w Basenie Środkowym. Zaliczyć do nich można słynne „Czerwone Bagno”, które  
ze względu na swój unikatowy charakter może być uznawane za obszar referencyjny  
w badaniach ekosystemów bagiennych (Wassen i in., 2002). Dlatego prowadzone tam były 
liczne studia dotyczące flory, fauny, warunków ekologicznych, hydrologicznych  
i geologicznych (uzupełnioną bibliografię pradoliny Biebrzy przedstawiła Bartoszuk, 2015). 
Chociaż tereny Środkowego Basenu Biebrzy można uznać za w niewielkim stopniu 
przekształcone poprzez działalność człowieka, na obecne warunki hydrologiczne niewątpliwy 
wpływ miała budowa kanałów w XIX i XX wieku. W latach 1820–1860 wybudowano kanały 
Woźnawiejski i Augustowski, a w latach 1950–1980 przeprowadzono kolejne prace 
melioracyjne  (Byczkowski i Kiciński, 1991; Grygoruk i in., 2011). Występujące na tym 
obszarze rzeki Ełk i Jerzgnia łączą Biebrzę odpowiednio z Jeziorem Ełckim i Jeziorem 
Rajgrodzkim. Na warunki hydrologiczne w otoczeniu stacji pomiarowej może mieć również 
wpływ powstały prawdopodobnie w końcu XIX wieku sztuczny ciek wodny nazywany 
„rowem spod Polkowa”, biegnący od kanału Woźnawiejskiego do okolic wsi Polkowo  
w odległości ok. 2 km na północ od Kopytkowa. 

Wykonane w XIX i XX wieku melioracje przeobrażeniowe doliny Biebrzy, głównie 
regulacja rzek, odwodnienie i osuszenie bagien spowodowały w części doliny zmiany 
środowiskowe obejmujące między innymi zmiany zbiorowisk roślinnych czy wzrost 
procesów rozkładu i murszenie warstwy torfowej (Żurek, 1975). Dlatego od początku lat 90. 
wśród specjalistów coraz częściej podnoszona była kwestia potrzeby podjęcia działań na 
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rzecz ochrony cennych walorów przyrodniczych Bagien Biebrzańskich przed degradacją oraz 
renaturyzacji warunków wodnych w częściowo odwodnionych torfowiskach. Podjęte  
w efekcie tych dyskusji, prac studialnych i wypracowanych koncepcji działania zaowocowały 
poprawą warunków hydrologicznych w ostatnich latach (Grygoruk i in., 2015). 

Podobnym zabiegom melioracyjnym jak Dolina Biebrzy podlegało w XIX i XX wieku 
wiele obszarów bagiennych wschodniej Polski oraz środkowej i wschodniej Europy. 
Podobnie również na wielu z nich prowadzone są obecnie działania mające na celu ochronę  
i renaturyzację ich walorów przyrodniczych. Dlatego Basen Środkowej Biebrzy wybrano na 
miejsce prowadzenia długookresowych pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią 
Ziemi a atmosferą. Ciągłe pomiary strumieni podstawowych gazów cieplarnianych (pary 
wodnej, dwutlenku węgla i metanu) prowadzone są tam nieprzerwanie od listopada 2012 
roku. Lokalizacja punktu pomiarowego na jednym z największych obszarów bagiennych 
regionu, obszaru dosyć typowego pod względem prowadzonej w ubiegłych latach i bieżącej 
gospodarki wodnej, a jednocześnie w znacznym stopniu naturalnego, pozwala mieć nadzieję, 
że otrzymane wyniki dostarczą informacji o typowych dla bagien środkowej Europy 
wartościach strumieni netto badanych gazów cieplarnianych oraz o turbulencyjnej wymianie 
pędu, masy i energii na tych obszarach. Celem podjętego opracowania jest szersza 
charakterystyka stanowiska pomiarowego i jego najbliższego otoczenia, niezbędna przy 
interpretacji wyników pomiarów strumieni turbulencyjnych. 

   
2.2. Charakterystyka otoczenia stanowiska pomiarowego 
 

 Stanowisko pomiarowe wymiany powierzchniowej gazów cieplarnianych na obszarze 
Biebrzańskiego Parku Narodowego zlokalizowano nieopodal wsi Kopytkowo w Środkowym 
Basenie Biebrzy (53°35'30,8"N, 22°53'32,4"E, 109 m n.p.m.). W odległości 4–8 km  
w kierunku północnym i północno-zachodnim rozciąga się słynne “Czerwone Bagno”. Sam 
punkt pomiarowy ulokowany został w bezpośredniej bliskości rzeki Kopytkówki, której 
koryto w rejonie badań jest trudne do precyzyjnego zlokalizowania ze względu na całkowite 
pokrycie roślinnością szuwarową. W odległości ok. 350 m na południe znajdują się 
zabudowania Kopytkowa. Jest to tylko kilka domostw, z których dwa są na stałe zamieszkałe. 
Pozostałe to budynki gospodarcze, domek letniskowy i stare, opuszczone gospodarstwo rolne.  

Na południe od torfowiska Czerwone Bagno, w kierunku Kopytkowa, zasadniczą 
masę złoża stanowi torf szuwarowy, miejscami przykryty turzycowiskowym (Oświt, 1991). 
Wykonane w bezpośrednim otoczeniu punktu pomiarowego sondowania wskazują na 
warstwę osadów organicznych o grubości 100–170 cm. Sondowanie zlokalizowane 2 m  
w kierunku południowym od stanowiska pomiarowego dokumentuje utwory organiczne do 
głębokości 170 cm. Zalegają one na osadach fluwialnych, składających się z średnio-  
i gruboziarnistego piasku. Wierzchnia warstwa torfu jest tu słabo rozłożona (H1 – H2)  
o stosunkowo dużej zawartości materii organicznej (60–80%). Na głębokości 20–80 cm utwór 
torfowy jest już silnie rozłożony (H8 – H9) i częściowo zmineralizowany, z domieszką 
piasku, o zawartości materii organicznej 15–40%. Poniżej, do głębokości 140 cm zalega 
utwór mułkowo-torfowy, z wzrastającą z głębokością domieszką piasku i mułu, a pod nim 
muł mineralno-organiczny (Ziułkiewicz i in., 2014). 
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Rys. 2.1. Położenie stanowiska pomiarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz szkic 
najbliższego otoczenia punktu pomiarowego. Oznaczenia legendy: 1 – turzycowiska;  
2 – trzcinowiska; 3 – szuwar tatarakowy; 4 – łąki; 5 – pola uprawne; 6 – zalesienia; 
 

Badania hydrochemiczne przeprowadzono w okresie 2011–2014 w sieci punktów 
badawczych, ujmujących wody powierzchniowe oraz podziemne, występujące w stropie  
i spągu utworów organicznych w najbliższym otoczeniu stacji pomiarowej (Ziułkiewicz i in., 
2014). Analiza chemiczna prowadzona była w zakresie podstawowych cech fizyczno-
chemicznych, głównych jonów, mineralnych form związków azotu i fosforu, żelaza ogólnego, 
manganu, krzemionki oraz zawartości substancji organicznych (utlenialność, barwa wody, 
OA-). Analizy wykonywało laboratorium Pracowni Geologii UŁ oraz Laboratorium Technik 
Analitycznych i Komputerowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ wg metodyki 
dedykowanej wodom podziemnym (Witczak i in., 2013). 

Badania wykazały, że na terenie stacji pomiarowej Kopytkowo występują dwa 
charakterystyczne okresy hydrologiczne: 
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Rys. 2.2. Odczyn i potencjał redoks wód występujących bezpośrednio pod ciągłą pokrywą 
lodową wokół stacji pomiarowej (m.s.) w lutym 2014 r. 

 
 I. z dominacją wód podziemnych, przetransformowanych hydrochemicznie na skutek 

płytkiej filtracji w masie organicznej – daleki dopływ z północy, 
II. z dominacją wód zalewowych Kopytkówki – bliski dopływ z południowego 

wschodu. 
Pierwszy rodzaj zasilania dominuje w okresie letnim i jesiennym, wody wykazują 

podwyższoną mineralizację, są pozbawione azotanów i siarczanów, a wzbogacone  
w wodorowęglany, zawierają względnie duże ilości rozpuszczonego węgla organicznego oraz 
agresywnego dwutlenku węgla. 

Drugi rodzaj wód pojawia się późną zimą i wiosną, a wody wykazują niską 
mineralizację, niewielkie ilości siarczanów, względnie mniejsze ilości wodorowęglanów  
i agresywnego dwutlenku węgla. Bliski dopływ i położenie w pobliżu stałych siedzib 
ludzkich sprawia, że wzrastają stężenia mineralnych form azotu, z azotanami włącznie. 
Prowadzone w czasie badań hydrochemicznych pomiary Eh wód zarówno w stropie, jak  
i spągu torfowiska w rejonie stacji Kopytkowo wskazują, przy zasadniczo obojętnym 
odczynie wód, na warunki słabo redukcyjne – rys. 2.2.  

W obszarze źródłowym mierzonych strumieni turbulencyjnych dominują: zbiorowisko 
wysokich turzyc i trzcinowisko wzdłuż Kopytkówki, reprezentujące dwa zespoły roślinne. 
Zespoły te określono na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych 14 czerwca 2014 
roku na trzech stanowiskach (Fot. 2.1).  
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Fot. 2.1. Widok na stanowisko pomiarowe od strony południowej (z wieży widokowej 
gospodarstwa agroturystycznego w Kopytkowie). Numerami oznaczono miejsca określenia 
zbiorowisk roślinnych (Fot. 2.2) 
 
Na stanowisku 1 (Fot. 2.2a), zlokalizowanym w najbliższym otoczeniu stacji pomiarowej, 
dominuje zespół Caricetum rostratae. Należy on do zbiorowisk średnio wysokich turzyc, 
najpospolitszego zbiorowiska ze związku Magnocaricion z klasy Phragmitetea. 
Dominującymi gatunkami są tutaj turzyce: Carex rostrata i Carex paniculata oraz 
siedmiopalecznik błotny Comarum palustre. Trzcinowisko wzdłuż Kopytkówki (stanowisko 
2) reprezentuje zespół Thelypteridi-Phragmitetum (Fot. 2.2b). Jest to zbiorowisko ze związku 
Magnocaricion, ale nawiązujące florystycznie i siedliskowo do związku Phragmition. 
Najczęściej występuje ono w końcowych etapach procesu dośrodkowo-odgórnego 
lądowacenia jezior mezotroficznych; tutaj zbiorowisko to występuje w pasie ciągnącym się 
wzdłuż Kopytkówki. Dominującymi gatunkami są tu trzcina pospolita Phragmites australis 
oraz paproć zachylnik błotny (narecznica błotna) Thelypteris palustris i przytulia bagienna 
Galium uliginosum. Na południe, poza pasmem trzcin (stanowisko 3), od strony wsi 
Kopytkowo, występuje szuwar tatarakowy reprezentujący zespół Acoretum calami (Fot. 2.2c) 
Zbiorowisko to należy do związku Phragmition (szuwary właściwe) z klasy Phragmitetea. 
Jest to florystycznie dość ubogie zbiorowisko występujące w płytkich eu- i mezotroficznych 
zbiornikach wód stojących lub płynących na szlamistym podłożu mineralnym lub słabo 
zatorfionym. Zbiorowisko jest wybitnie nitrofilne i rozwija się na ogół w sąsiedztwie osiedli 
ludzkich. Tutaj wykształciło się ono na obszarze położonym pomiędzy Kopytkówką  
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a zabudowaniami wsi Kopytkowo. Dominantem jest tu tatarak zwyczajny Acorus calamus,  
a znaczny udział mają również paproć Thelypteris palustris oraz bobrek trójlistkowy 
Menianthes trifoliata. 
 

 

Fot. 2.2a. Płat zbiorowiska Caricetum rostratae 
 

 

Fot. 2.2b. Płat zbiorowiska Thelypteridi-Phragmitetum 
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Fot. 2.2c. Płat zbiorowiska Acoretum calami 
 
 
2.3. Konfiguracja systemu pomiarowego 
 

Pomiary turbulencyjnych strumieni masy, energii i pędu metodą kowariancji wirów 
(EC – ang. eddy covariance) wymagają czujników pozwalających rejestrować mierzone 
parametry z dużą częstotliwością. Obecnie jako minimalną, pozwalającą na uwzględnienie 
transportu przez niewielkie wiry, przyjmuje się częstotliwość około 10 Hz (Lee i in., 2004; 
Foken, 2008; Aubinet i in., 2012). Dodatkowo, w celu poznania pozostałych składników 
bilansu cieplnego, wyznaczenia poprawek, uzupełniania brakujących danych oraz określenia 
współzależności między badanymi strumieniami a pozostałymi parametrami 
meteorologicznymi niezbędne są standardowe, wolnozmienne pomiary meteorologiczne. 
Dlatego systemy pomiarowe strumieni turbulencyjnych składają się najczęściej z części 
szybkozmiennej, którą tworzy anemometr akustyczny i odpowiednie analizatory gazowe, oraz 
części wolnozmiennej.  

Podstawę każdego systemu EC stanowi anemometr akustyczny (nazywany też 
anemometrem dźwiękowym, anemometrem ultradźwiękowym lub anemometrem sonicznym), 
umożliwiający pomiary składowych ruchu powietrza oraz, ze względu na zależność prędkości 
rozchodzenia się dźwięku od temperatury, temperatury powietrza (tzw. temperatury 
sonicznej, która nieco różni się od temperatury rzeczywistej ze względu na dodatkową 
zależność od wilgotności). Szybkozmienne pomiary stężenia analizowanych gazów  
w systemie kowariancji wirów realizowane mogą być dwiema metodami: z tzw. otwartą 
ścieżką pomiarową (ang. open path EC) lub z zamkniętą ścieżką pomiarową (ang. closed path 
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EC). W pierwszym przypadku stężenie gazu mierzone jest na ścieżce od kilku do 
kilkudziesięciu centymetrów bezpośrednio w powietrzu, tuż obok anemometru akustycznego. 
W drugim przypadku powietrze z poziomu pomiarowego zasysane jest do analizatora 
gazowego systemem odpowiednich rurek.  

Konfiguracja czujników wolnozmiennych zależy od postawionej problematyki 
badawczej, lecz najczęściej zestaw ten zawiera czujniki pozwalające na pomiar bilansu 
radiacyjnego (lub niezależnie jego składników długofalowych i krótkofalowych), jedną lub 
kilka sond temperatury i wilgotności powietrza, anemometr i wskaźnik kierunku wiatru, 
deszczomierz, termometry gruntowe na jednym bądź kilku poziomach. Często stosuje się 
również czujnik uwilgotnienia gleby i strumienia ciepła do gruntu. W przypadku pomiarów 
strumieni CO2, CH4 czy innych gazów wskazany jest również niezależny od pomiarów 
szybkozmiennych pomiar stężenia tych gazów, najlepiej na kilku poziomach, umożliwiający, 
w przypadku stałej stratyfikacji atmosfery, oszacowanie ilości zgromadzonego gazu 
pomiędzy powierzchnią Ziemi a zawieszonym na pewnej wysokości analizatorem gazowym 
(tzw. storage term), a w konsekwencji wprowadzenie odpowiedniej poprawki na wartość 
strumienia. 

Stanowisko pomiarowe w Kopytkowie (Fot. 2.3) zbudowane jest na bazie metalowej 
klatki o wymiarach 1x1 m i wysokości 1,2 m, umieszczonej na 4 wspornikach o wysokości 
3 m. Podstawa klatki znajduje się 0,6 m nad poziomem gruntu, a jej górna krawędź  
w najwyższym punkcie (klatka ma spadzisty dach) na poziomie 1,8 m. Na górze, pomiędzy 
dwoma wspornikami, po przekątnej, na kierunku północ–południe, zamontowana jest 
pozioma rura, do której przymocowane są czujniki szybkozmienne i czujniki promieniowania.  

Część szybkozmienna systemu składa się z anemometru akustycznego RMYoung 
81000, pozwalającego na pomiary trzech składowych ruchu powietrza i temperatury, oraz 
dwóch analizatorów gazowych: Li-7500, rejestrującego stężenie pary wodnej i dwutlenku 
węgla oraz Li-7700, rejestrującego stężenie metanu (Tabela 2.1). Oba analizatory gazowe 
pracują w trybie otwartej ścieżki pomiarowej. Analizator Li-7700 umieszczony jest 
bezpośrednio nad północnym wspornikiem klatki, a analizator Li-7500 oraz anemometr 
akustyczny przytwierdzone są do poziomej rury odpowiednio w odległości 25 cm i 50 cm od 
Li-7700 w kierunku północnym. Środek ścieżki pomiarowej systemu EC znajduje się na 
wysokości ok. 3,7 m nad gruntem. Taka lokalizacja czujników minimalizuje wpływ klatki na 
pomiary turbulencyjne. Pomiarami szybkozmiennymi zarządza rejestrator CR5000 (Campbell 
Sci.) połączony do komputera przemysłowego TANK-101B (IEI Integration Corp.). Wyniki 
rejestrowanych z częstością 10 Hz pomiarów składowych ruchu powietrza, temperatury 
sonicznej, stężenia pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu zapisywane są na dysku twardym 
komputera w plikach 15–minutowych. 

Pozostałe czujniki stanowią część wolnozmienną systemu pomiarowego. Podłączone 
są one do tego samego rejestratora CR5000, wartości mierzonych parametrów rejestrowane są 
co 5 minut i dopisywane do pliku wynikowego na komputerze. Umieszczony na wysięgniku 
w odległości 3,15 m od krawędzi klatki na wysokości 2,7 m radiometr różnicowy CNR1 
pozwala na niezależne pomiary krótkofalowego i długofalowego promieniowania 
dochodzącego od atmosfery do powierzchni Ziemi oraz skierowanego od powierzchni Ziemi 
do atmosfery. Obok, na tym samym wysięgniku, znajduje się para czujników promieniowania 
fotosyntetycznie aktywnego (PAR), z których jeden jest skierowany w górę, drugi w dół. 
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Sparowanie tych czujników pozwala na wyznaczenie albedo również w tym zakresie 
promieniowania. Pomiaru składników bilansu cieplnego dopełnia płytka strumienia ciepła do 
gruntu umieszczona na głębokości 20 cm w odległości ok. 1,5 m od klatki. Informacji o stanie 
gruntu dostarcza dodatkowo sonda temperatury i sonda uwilgotnienia gruntu. Dwie sondy 
temperatury i wilgotności powietrza zamontowano na wysokościach 2,2 m i 0,5 m,  
co umożliwia wyznaczenie gradientów tych parametrów oraz dostarcza informacji zarówno  
o ich wartościach w wolnym powietrzu (górna sonda) jak i w na poziomie szaty roślinnej 
(dolna sonda). Pozostałe mierzone parametry to prędkość i kierunek wiatru, suma opadów 
oraz ciśnienie atmosferyczne.   

 

 

Fot. 2.3. Widok stanowiska pomiarowego i rozmieszczenie czujników 
 

W celu kontroli działania stacji, komputer, na którym są gromadzone dane jest 
podłączony do Internetu poprzez modem telefonii komórkowej. Niestety, stacja znajduje się 
na granicy zasięgu sieci, co uniemożliwia przesyłanie dużych plików wynikowych pomiarów 
szybkozmiennych. 
 
2.4. Podsumowanie 
 

Trzyletnie doświadczenia z pomiarów prowadzonych w Kopytkowie pozwalają 
stwierdzić, że odpowiednio skonfigurowany system kowariancji wirów może zapewniać 
stabilne pomiary długookresowe. W okresie badań dłuższe (kilkudniowe) przerwy  
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w rejestracji mierzonych parametrów pojawiały się jedynie w konsekwencji przerw  
w zasilaniu – po ponad dwóch latach ciągłej pracy zaczęły się pojawiać przerwy wynikające  
z awarii akumulatora podtrzymującego napięcie. Przy stabilnym zasilaniu, system działa  
w zasadzie bezobsługowo i wymaga jedynie regularnego zgrywania danych z dysku 
twardego. Wyjątek stanowi czujnik metanu Li-7700. Mimo wyposażenia czujnika w system 
automatycznych spryskiwaczy, w celu zapewnienia rzetelnych pomiarów niezbędne jest 
regularne czyszczenie luster powodujących zwielokrotnienie ścieżki pomiarowej. Konieczna 
jest również regularna kontrola działania tego czujnika poprzez podgląd konfiguracji  
na komputerze (w tym wypadku jest to najczęściej dostęp zdalny). Dlatego regularne, 
długoterminowe pomiary strumienia metanu wciąż wymagają dużego doświadczenia  
w badaniach mikrometeorologicznych. Mniej złożone są pomiary bilansu cieplnego  
i strumienia dwutlenku węgla. Po odpowiednim skonfigurowaniu i zainstalowaniu, sama 
obsługa systemu pomiarowego może być w tym przypadku dosyć prosta. Doświadczenia 
wymaga natomiast poprawne wyliczanie strumieni turbulencyjnych z otrzymanych danych  
i interpretacja wyników. 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego turbulencyjnych strumieni gazów 
cieplarnianych jest zawsze kompromisem pomiędzy lokalizacją najbardziej pożądaną  
a możliwościami praktycznymi. Punkt pomiarowy w Kopytkowie znajduje się na płaskim 
terenie w dużej odległości od najbliższych przeszkód terenowych (drzewa, budynki itp.), 
które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość pomiarów strumieni turbulencyjnych. 
Spełnione zostały zatem mikrometeorologiczne wymogi lokalizacji systemu kowariancji 
wirów. Z drugiej strony, stanowisko pomiarowe usytuowano stosunkowo niedaleko od 
zabudowań, co umożliwia w miarę stały dozór sprzętu. Lokalizacja stacji na trudno 
dostępnym terenie (stosunkowo łatwe dojście jest jedynie od budynków gospodarstwa 
agroturystycznego w Kopytkowie) zapewnia natomiast względne bezpieczeństwo kosztownej 
aparatury pomiarowej. Oczywiście zachodzi pytanie, czy jest to lokalizacja optymalna.  
Na przykład, umieszczenie systemu pomiarowego kilkaset metrów dalej w kierunku 
północno-zachodnim, bliżej rezerwatu „Czerwone Bagno”, być może mogłoby być bardziej 
korzystne ze względu na strukturę torfu (porównaj, Grygoruk i in., 2011, rys. 2), lecz 
stwarzałoby większe trudności praktyczne związane z dostępem do sprzętu, zapewnieniem 
bezpieczeństwa, utrzymaniem stabilnego zasilania, a w konsekwencji stawiałoby pod 
znakiem zapytania możliwość ciągłych, długookresowych pomiarów. Co więcej, lokalizacja 
stacji na obszarze ochrony ścisłej „Czerwone Bagno”, o znikomym stopniu przekształcenia 
warunków hydrologicznych wynikających w dużej mierze z lokalnych i bardzo specyficznych 
uwarunkowań hydrogeologicznych, nie dawałaby odpowiedzi na pytanie o emisję gazów 
cieplarnianych z najbardziej typowych siedlisk Doliny Biebrzy. Wiele potencjalnie 
interesujących torfowisk (zarówno w dolinie Biebrzy jak i w innych rejonach) również 
stwarza liczne trudności i dodatkowo nie spełnia wymogów teoretycznych założeń metody 
kowariancji wirów, ze względu na występowanie zakrzewień i pojedynczych drzew, lub 
rozmiar obszaru źródłowego czujników. Dlatego opisana lokalizacja, jak zresztą każda 
lokalizacja stanowiska pomiarowego metody kowariancji wirów, stanowi kompromis 
pomiędzy potrzebą jak najszerszego poznania wymiany gazowej w typowych ekosystemach 
bagiennych obszaru, a możliwościami technicznymi metody i użytego sprzętu pomiarowego.  
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Praca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla  
i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. 
Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie prowadzenia badań na terenie 
Parku oraz Państwu Krystynie i Adamowi Raczkowskim z gospodarstwa agroturystycznego „Dworek na końcu 
świata” za opiekę nad stanowiskiem pomiarowym. 
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The measurement site of the greenhouse gases turbulent fluxes in Kopytkowo (Biebrza 
National Park)  
  
Abstract 
 
The aim of the study is characteristic of the measurement site of the greenhouse gases fluxes. The site 
is located in the Central Basin of Biebrza Valley in Biebrza National Park. The natural environmental 
conditions of the Central Basin are presented with the focus on nearest neighborhood of the site. The 
configuration of the open-path eddy-covariance measurement system is described in detail as well as 
the low-respond sensors. Issues of the choice of eddy-covariance site in terms of the theoretical 
foundations of the method and practical limitations were discussed. 
 
Key words: surface-atmosphere gas exchange, measurement methods, greenhouse gases, Biebrza 
National Park 
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3. Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych  
na podstawie pomiarów wykonanych metodą kowariancji wirów  
z otwartą ścieżką pomiarową 
 
Krzysztof Fortuniak1, Włodzimierz Pawlak1 
 
 
Streszczenie 
 
W rozdziale omówiono metodykę wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów 
wykonywanych przy pomocy systemu kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową. Analizę 
wpływu poszczególnych procedur stosowanych w metodzie kowariancji wirów na otrzymane wyniki 
przeprowadzono na podstawie trzyletnich pomiarów prowadzonych na bagnach Biebrzańskiego Parku 
Narodowego w pobliżu wsi Kopytkowo. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na podstawową 
ideę wyznaczania strumieni turbulencyjnych w oparciu o szybkozmienne pomiary parametrów 
meteorologicznych, wybór przedziału uśredniania oraz kolejne procedury stosowane w praktyce 
wyznaczania strumieni turbulencyjnych. Szerzej omówiono zagadnienia eliminacji błędnych danych, 
obrotów układu współrzędnych oraz poprawki stosowane do surowych strumieni kowariancyjnych: 
poprawkę ze względu na pomiar temperatury anemometrem akustycznym oraz poprawkę WPL 
związaną z fluktuacjami gęstości. Omówiono również ideę poprawki na straty spektralne i jej wpływ 
na wartości strumieni na przykładzie prostej, analitycznej metody Massmana. 
 
Słowa kluczowe: wymiana gazowa Ziemia-atmosfera, metody pomiarowe, gazy cieplarniane, 
Biebrzański Park Narodowy 
 
 
3.1. Wstęp 
 

Pomiary wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą w skali całego 
ekosystemu nabierają szczególnego znaczenia w świetle współczesnych zmian 
klimatycznych. Zgodnie z raportem IPCC, to właśnie brak odpowiedniej liczby danych 
empirycznych jest podstawowym źródłem niepewności w określeniu globalnego bilansu 
gazów cieplarnianych (Ciais i in., 2013). Dane tego typu są również niezbędne do cechowania 
lokalnych i globalnych modeli wymiany gazowej. Chociaż istnieją różne metody pomiarów 
wymiany gazowej Ziemia-atmosfera, praktycznie jedynie metoda kowariancji wirów (EC – 
eddy covariance) umożliwia wyznaczanie strumienia turbulencyjnego wprost z definicji  
w skali całego ekosystemu. Alternatywne metody, jak na przykład metody gradientowe, 
korzystają z parametryzacji gradientowej strumienia turbulencyjnego, a metody komorowe 
praktycznie nie uwzględniają transportu turbulencyjnego. Dodatkową wadą metod 
komorowych są trudności techniczne z budową komór w przypadku wysokiej roślinności oraz 
błędy wynikające z przestrzennej zmienności strumieni glebowych. Inne metody jak na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, 
90-139 Łódź, e-mail: kfortun@uni.lodz.pl, wpawlak@uni.lodz.pl  
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przykład metoda akumulacji wirów wciąż są w fazie rozwoju. Dlatego w ostatnich latach 
pomiary metodą kowariancji wirów stają się standardem w badaniach wymiany masy, energii 
i pędu pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą (Baldocchi i in., 1988, 2003, 2001; 
Baldocchi, 2003, 2013, 2014; Aubinet i in., 2000, 2012; Lee i in., 2004; Foken, 2008; Lund  
i in., 2012; Yamanoi i in., 2012; Burba, 2013; Nicolini i in., 2013).  

Mimo, iż metoda EC pozwala na uzyskanie długiej serii pomiarowej z rozdzielczością 
czasową nieosiągalną dla innych metod, posiada również pewne ograniczenia wynikające 
zarówno z założeń teoretycznych jak i dostępnych przyrządów pomiarowych. Dlatego, 
chociaż teoretyczne podstawy pomiarów tą metodą zostały sformułowane już w połowie XX 
wieku (Ertel, 1942; Priestley i Swinbank, 1947; Montgomery, 1948; Obuchow, 1951; 
Swinbank, 1951), to brak odpowiednich systemów pomiarowych oraz możliwości 
obliczeniowych spowodował, że na szerszą skalę zaczęła ona być stosowana dopiero w końcu 
ubiegłego wieku (Baldocchi, 2013). Początkowo kowariancyjne systemy pomiarowe 
pozwalały jedynie na pomiary turbulencyjnych składników bilansu cieplnego. Obecnie,  
w przypadku otwartej ścieżki pomiarowej, możliwy jest również pomiar dwutlenku węgla  
i metanu, a w przypadku zamkniętej ścieżki pomiarowej, również innych gazów 
cieplarnianych. 

Oprócz braku odpowiednich czujników istotną przeszkodą w szerszym stosowaniu 
metody EC był również brak możliwości gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości 
danych – przy przyjmowanej za minimalną częstotliwości 10 Hz do wyznaczenia strumienia 
turbulencyjnego z okresu jednej godziny potrzeba 18 tys. liczb. Rozwój techniki 
komputerowej sprawił, że obecnie zapisywanie, przechowywanie i przeliczanie dużych 
zbiorów liczbowych nie stanowi już problemu technicznego. W dalszym ciągu pewnym 
problemem jest natomiast oprogramowanie umożliwiające obliczanie strumieni  
ze zgromadzonych danych. Wiele grup badawczych wciąż korzysta z autorskich programów 
obliczeniowych. Chociaż uwzględniają one mniej więcej podobne procedury, różnią się 
szczegółowymi rozwiązaniami programistycznymi. Niektóre z opracowanych pakietów 
oprogramowania dostępne są publicznie. Porównanie dostępnych pakietów pokazuje,  
że niedokładności wynikające z zastosowanego oprogramowania są z reguły zdecydowanie 
mniejsze niż inne błędy oszacowań strumieni (Mauder i in., 2008; Foken i in., 2012; Fratini  
i Mauder, 2014). Niemniej jednak w celu porównywalności wyników pożądane jest 
korzystanie z dostępnych pakietów obliczeniowych. Do najbardziej popularnych należą 
EddyPro (www.licor.com/eddypro) i TK (Mauder i Foken, 2011). 

Dostępne pakiety oprogramowania umożliwiają obliczanie strumieni bez potrzeby 
przygotowywania autorskiego oprogramowania. Jednak podstawowe wiadomości o metodach 
obliczania strumieni turbulencyjnych, stosowanych poprawkach i kolejności stosowanych 
procedur są niezbędne w celu poprawnej interpretacji wyników, czy właściwej konfiguracji 
dostępnych pakietów komputerowych. Dlatego zostaną one przedstawione w dalszej części 
tego rozdziału. W badaniach prowadzonych na stacji w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku 
Narodowym stosowane jest zarówno autorskie oprogramowanie Katedry Meteorologii  
i Klimatologii UŁ, jak i program EddyPro. W celu pełniejszej porównywalności wyników  
z innymi grupami badawczymi większość analiz przeprowadzana jest na podstawie strumieni 
wyliczonych z pomocą pakietu EddyPro.   
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Rys. 3.1. Turbulencyjne mieszanie powietrza przez wiry turbulencyjne i powstający  
w wyniku tego mieszania strumień turbulencyjny dla gazu, którego gęstość w powietrzu 
maleje (a) lub rośnie (b) wraz z wysokością. Wartości ρ1 i ρ2 oznaczają gęstość badanego 
gazu na poziomach z1 i z2, w’ – fluktuacje prędkości pionowej ruchu powietrza, a ρ’ – różnice 
między gęstością gazu w elemencie powietrza przesunięty w górę lub w dół przez w’  
a gęstością w powietrzu otaczającym (fluktuacje gęstości), !′#′ – to strumienie cząstkowe,  
a !′#′ – strumień średni związany z mieszaniem turbulencyjnym 
 

   
3.2. Teoretyczne podstawy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji 
wirów 
 
 Podstawową zaletą metody kowariancji wirów jest fakt, że strumienie turbulencyjne 
liczone są wprost z definicji. W najbardziej ogólny sposób strumień2 dowolnej wielkości 
możemy określić jako jej ilość przepływającą przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 W ścisłym znaczeniu definicja ta odnosi się do gęstości strumienia, a sam strumień jest iloczynem (skalarnym) 
gęstości strumienia i powierzchni. Jednakże w wielu opracowaniach mikrometeorologicznych określenie 
„strumień” oznacza domyślnie właśnie gęstość strumienia zdefiniowaną powyżej. 
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Na przykład w przypadku cieczy czy gazu o stałej gęstości ρ, poruszającej się z prędkością !, 
ilość masy przepływającej w czasie t przez powierzchnię S będzie wynosiła3: 
 
 $ = # ∙ ! ∙ ' ∙ (,         (3.1) 
 
a strumień masy zgodnie z przyjętą definicją: 
 
 *+ =

+

,∙-
=

.∙/∙-∙,

,∙-
= ! ∙ #0.         (3.2) 

 
Turbulencyjny transport, zarówno masy, jak i ciepła, czy pędu, jest w zasadzie transportem 
pewnej masy i związanych z nią odmiennych dla transportowanego elementu parametrów 
fizycznych powietrza, takich jak: temperatura (transport ciepła), wilgotność (transport pary 
wodnej, a w efekcie ciepła utajonego), prędkości (transport pędu), czy zawartości gazów 
(transport gazów). Na przykład przy niejednorodnym rozkładzie zawartości pewnego gazu  
w powietrzu, związane z turbulencją wiry transportują elementy powietrza o większej 
zawartości badanego gazu do obszarów o mniejszej zawartości (i odwrotnie), gdzie powietrze 
to miesza się z powietrzem otaczającym (rys. 3.1). Turbulencja prowadzi więc do 
wymieszania ośrodka i ujednorodnienia parametrów fizycznych (Stull, 1988).  

Dla wymiany gazowej Ziemia-atmosfera szczególne znaczenie mają pionowe 
strumienie turbulencyjne. W szczególnym przypadku poziomej homogeniczności, jeżeli 
stężenie badanego gazu przy powierzchni Ziemi jest większe niż powyżej (rys. 3.1a), to po 
przesunięciu elementu powietrza przez wir turbulencyjny w dół gęstość badanego gazu w tym 
elemencie będzie mniejsza niż w powietrzu otaczającym (#1 < #3). Dla osi z skierowanej  
w górę, fluktuacja prędkości pionowej ruchu powietrza skierowana w dół ma wartość ujemną 
(!4 < 0). Ujemnej fluktuacji prędkości będzie więc towarzyszyć ujemna fluktuacja gęstości 
(#4 < 0). Zatem iloczyn obu wielkości będzie dodatni (!4#4 > 0), czyli przy przyjętej 
orientacji osi z, strumień związany z tym zaburzeniem turbulencyjnym będzie skierowany  
w górę. W przypadku przesunięcia elementu powietrza w górę, dodatnia fluktuacja ruchu 
powietrza (!4 > 0) związana z ruchem powietrza w górę, będzie powodowała przeniesienie 
elementu powietrza o większej gęstości do obszaru o mniejszej gęstości, a zatem powstanie 
dodatniej fluktuacji gęstości (#4 > 0). Również i w tym przypadku iloczyn tych dwóch 
wielkości będzie dodatni (!4#4 > 0). Tak więc, zawirowania turbulencyjne, zarówno 
skierowane w dół, jak i w górę powodują, przy założonym profilu badanej wielkości, dodatnie 
strumienie cząstkowe. Można zatem przyjąć, że wartość średnia tych strumieni cząstkowych, 
a więc całkowity strumień związany z ruchem turbulencyjnym, również będzie dodatni 
(!4#4 > 0), czyli skierowany w górę. 

Jeżeli zawartość badanego gazu w powietrzu będzie malała wraz z wysokością  
(rys. 3.1b), to ujemna fluktuacja ruchu powietrza (ruchowi w dół) będzie skutkowała dodatnią 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 W opracowaniu przyjęto kartezjański, prostokątny układ współrzędnych x, y, z zorientowany tak, że oś z 
oznacza kierunek pionowy a osie x i y kierunki poziome. Oś x układu skierowana jest wzdłuż kierunku średniego 
wiatru. Składowe prędkości ruchu powietrza wzdłuż osi x, y, z oznaczane są zgodnie z konwencją przyjętą w 
mikrometeorologii jako u, v, w. Ponieważ w dalszej części omawiane są głównie ruchy pionowe, dlatego w 
poniższym wzorze prędkość oznaczono literą w. 
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fluktuacją gęstości i odwrotnie. W obu przypadkach strumienie cząstkowe będą ujemne.  
W rezultacie ujemny (skierowany w dół) będzie też średni strumień turbulencyjny.  

Należy podkreślić, że kierunki strumieni będą takie same przy przeciwnym 
skierowaniu osi z, chociaż oczywiście znaki strumieni będą przeciwne: dodatni będzie wtedy 
strumień skierowany do dołu, a ujemny ku górze. W literaturze przedmiotu stosuje się obie 
konwencje znaków strumienia i chociaż w większości przypadków stosunkowo łatwo można 
stwierdzić czy dodatni strumień oznacza transport od czy do powierzchni Ziemi, korzystne 
jest określenie explicite przyjętej konwencji. W badaniach wymiany gazowej pomiędzy 
Ziemią a atmosferą na obszarze bagiennym w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku 
Narodowym jako dodatni przyjęto strumień skierowany w górę. 

W omówionym przykładzie przedstawiono rozważania dotyczące strumienia 
określonego gazu. Należy jednak zaznaczyć, że podobne rozumowanie można przedstawić 
dla profilu temperatury i związanego z nią strumienia ciepła jawnego czy dla profilu 
prędkości wiatru i związanego z nim strumienia pędu. 

Przedstawione rozważania mają charakter poglądowy, natomiast teoretyczne podstawy 
metody kowariancji wirów pojawiły się w końcu XIX wieku, dzięki wprowadzonej przez 
Reynoldsa (1895) koncepcji rozkładu sygnału pomiarowego na wartość średnią i fluktuacje 
(rys. 3.2). Turbulencyjny charakter ruchu w atmosferze powoduje, że przebieg czasowy 
dowolnego parametru, 7, można w określonym przedziale czasu przedstawić jako sumę 
wartości średniej 7 i fluktuacji 7′. Na przykład dla mierzonych składowych ruchu powietrza 
8, 9, !, temperatury T i gęstości gazu ρ będzie to: 

 
8 = 8 + 84,  
9 = 9 + 94,  
! = ! +!4,          (3.3) 
; = ; + ;4,  
# = # + #4.    

 
Zastosowanie powyższych wzorów do definicji strumienia (3.2) daje chwilową wartość 
strumienia turbulencyjnego: 
 
 * = !# = ! + !4 # + #4 = !# + !#4 + #!′ + !′#′ .   (3.4) 
 
Natomiast wartość średnia będzie wynosiła: 
 

  * = !# + !#4 + #!′ + !′#′.       (3.5) 
 
Ponieważ !′ = 0  i  #4 = 0 dwa środkowe człony tego równania ulegają wyzerowaniu,  
a całkowity strumień pionowy danego gazu wynosi:  
 

  * = !# + !′#′,         (3.6) 
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W ujęciu statystycznym jest to kowariancja szeregów pomiarowych w i ρ,  dlatego metoda 
nosi nazwę metody kowariancji wirów. Na całkowity strumień gazu składa się część 
związana z transportem średnim oraz część turbulencyjna. 
 

 
Rys. 3.2. Rozkład szeregu czasowego na średnią i fluktuacje dla pionowej prędkości ruchu 
powietrza w i gęstości dwutlenku węgla ρ oraz obliczonego strumienia turbulencyjnego !′#′. 
Linią przerywaną zaznaczono wartość średnią 
 
W przypadku pionowego ruchu powietrza przy powierzchni Ziemi, przy założeniu poziomej 
homogeniczności parametrów meteorologicznych, można dodatkowo przyjąć, że średnia 
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prędkość pionowego ruchu powietrza jest równa zero4, ! = 0. A zatem całkowity strumień 
pionowy badanej wielkości będzie związany jedynie z transportem turbulencyjnym. Dlatego 
aby zmierzyć średni pionowy strumień badanej wielkości niezbędne są pomiary parametrów 
meteorologicznych wykonywane z dużą częstotliwością umożliwiającą uwzględnienie 
wkładu w średnią wartość strumienia wirów wszystkich rozmiarów. Pionowy strumień 
turbulencyjny badanego gazu o gęstości, #=, będzie więc określony jako5:  
 

  *= = !′#=4 ,          (3.7) 
 
a strumienie ciepła  jawnego i utajonego: 
 

  >? = #@AB!′;′,         (3.8) 

  >C = D0!′#?1E4 ,         (3.9) 
 
gdzie: #@ – gęstość powietrza, AB – ciepło właściwe powietrza, l – ciepło parowania wody.  
 
3.3. Procedura wyliczania strumieni z pomiarów kowariancyjnych 
 
 Definicje strumieni turbulencyjnych (3.7) – (3.9) sugerują bardzo prostą metodykę ich 
wyznaczania. W praktyce wyliczenie strumieni jest dosyć złożoną procedurą uwzględniającą 
szereg poprawek, wstępnych przeliczeń oraz selekcji danych. Zespoły badawcze zajmujące 
się pomiarami metodą EC wypracowały standardy postępowania prowadzące do możliwie 
najbardziej poprawnego wyliczenia strumieni turbulencyjnych i umożliwiające otrzymanie 
porównywalnych wyników. Najczęściej stosowana procedura obliczania strumieni obejmuje 
przygotowanie surowych danych do obliczeń, przeliczenia strumieni, zastosowania 
odpowiednich poprawek i kontrolę jakości danych. Sprowadza się ona do następujących 
kroków: 

–! eliminacja sztucznie generowanych przez system pomiarowy impulsów (ang. spikes 
detection); 

–! eliminacja danych spoza zakresu fizycznie realnych wartości; 
–! uśrednianie parametrów w odpowiednio wybranym przedziale czasowym (zwykle 

z zakresu: 15 min. – 1 godz.);  
–! korekcja ze względu na unoszenie sygnału anemometru akustycznego przez wiatr 

(w większości nowoczesnych anemometrów uwzględniona sprzętowo); 
–! obroty układu współrzędnych i transformacje wyników do nowego układu 

współrzędnych; 
–! korekcja ze względu na straty spektralne;  
–! korekcja strumienia ciepła jawnego ze względu na pomiar temperatury anemometrem 

akustycznym; 
–! korekcja ze względu na fluktuacje gęstości (tzw. poprawka WPL); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Założenie to nie jest do końca słuszne, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału 
5 W dalszej części pominięto oznaczenie wartości średniej przy symbolach strumieni  
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–! w przypadku pomiarów wilgotności powietrza higrometrem kryptonowym, poprawka 
na pochłanianie pasm emisyjnych lampy kryptonowej przez tlen; 

–! opcjonalnie inne poprawki (np. na ruchy konwekcyjne wynikające z ogrzewania 
powietrza przez anemometr, poprawki spektroskopowe);  

–! testy spełnienia warunku stacjonarności i dobrze rozwiniętej turbulencji. 
Poniżej zostaną szerzej opisane wybrane procedury stosowane przy wyznaczaniu strumieni 
turbulencyjnych na stanowisku pomiarowym w Kopytkowie. 
 
3.3.1. Eliminacja sztucznie generowanych impulsów 
 

Eliminacja impulsów sztucznie generowanych przez elektronikę systemu 
pomiarowego jest pierwszym krokiem w przygotowaniu danych do obliczenia strumieni 
turbulencyjnych. Chociaż obecne systemy pomiarowe cechują się dużą stabilnością,  
w szeregu danych mogą pojawić się przypadkowe wartości będące wynikiem skoków 
napięcia (rys. 3.3). Impulsy te powinny zostać usunięte, gdyż teoretycznie mogą wpływać na 
obliczane strumienie. Standardowo stosowana jest w tym celu procedura zaproponowana 
przez Vickersa i Mahrta (1997) polegająca na obliczaniu odchylenia standardowego σ  
z wartości z ustalonego przedziału otaczającego sprawdzany punkt. W autorskim programie 
do obliczania strumieni danych z Kopytkowa jest to ±5 wartości wokół testowanego punktu. 
Jeżeli różnica między średnią z otaczających punktów a wartością w badanym punkcie jest 
większa o niż 5,5σ, to wartość w danym punkcie jest zastępowana wartością średnią. 
Dotychczasowa praktyka pomiarów prowadzonych w Biebrzańskim Parku Narodowym 
wskazuje, że stosowany system pomiarowy generuje niewiele przypadkowych impulsów  
i praktycznie nie mają one wpływu na wartość obliczonego strumienia. 
 

 
Rys. 3.3. Pojawiające się w szeregu czasowym przypadkowe impulsy na przykładzie 
prędkości pionowej ruchu powietrza (ang. spikes) mierzonej w Kopytkowie 
 
3.3.2. Eliminacja fizycznie nierealnych danych 
 

Oprócz błędnych wartości generowanych przez elektronikę systemu pomiarowego  
w danych surowych mogą pojawić się nierealne fizycznie wartości mierzonych parametrów. 
Mogą one być wynikiem na przykład chwilowego przesłonięcia ścieżki pomiarowej 
czujników szybkozmiennych przez krople deszczu, mgły, przelatujące owady, przypadkowe 
odbicia świetlne, występujące czasowo krople rosy, szronu, szadzi itp. Również te błędne 
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dane powinny zostać usunięte przed wyliczaniem strumieni turbulencyjnych. Wybór fizycznie 
aprobowanych wielkości jest z reguły subiektywną decyzją zespołu badawczego.  
W autorskim oprogramowaniu Katedry Meteorologii i Klimatologii stosowanym nad Biebrzą 
przyjęto jako dopuszczalne dane z następujących zakresów: 

–! składowa wzdłużna prędkości wiatru u: −24 ÷ +24 m s–1; 
–! składowa poprzeczna prędkości wiatru 9: −24 ÷ +24 m s–1; 
–! składowa pionowa ruchu powietrza !: −24 ÷ +24 m s–1; 
–! temperatura powietrza: −55 ÷ +55°C; 
–! stężenie molowe pary wodnej: 0 ÷ 3000 mmol m–3; 
–! stężenie molowe dwutlenku węgla: 0 ÷ 100 mmol m–3; 
–! stężenie molowe metanu: 0 ÷ 0,4 mmol m–3. 

Również na etapie analizy wyników wykluczane są wartości strumieni spoza przyjętych 
zakresów.  
 
3.3.3. Wybór przedziału uśredniania 
 
 Pozornie prosty wybór przedziału uśredniania stanowi w rzeczywistości istotne 
zagadnienie metodyczne, dlatego był przedmiotem wielu prac (Wyngaard, 1973; Sreenivasan 
i in., 1978; Andreas, 1988; Kaimal i Finnigan, 1994; Lenschow i in., 1994; Trevino i Andreas, 
2000; Sakai i in., 2001; Finnigan i in., 2003; Lee i in., 2004b; Trevino i Andreas, 2006; 
Eckman, 2008). Wartości średnie, pojawiające się w równaniach (3.7) – (3.9) obwarowane są 
ograniczeniami teoretycznymi. W stacjonarnej metodzie EC wartości uśredniane są po 
pewnym wybranym przedziale czasu. Jednak, aby wyznaczonemu w ten sposób strumieniowi 
można było przypisać jasną interpretację fizyczną, spełnione musi być założenie 
ergodyczności – średnie z określonego przedziału czasu są równe średnim obszarowym  
i średnim po zespole statystycznym. Innymi słowy szereg pomiarowy w uśrednianym 
wycinku czasu musi reprezentować rzeczywiste cechy statystyczne całego procesu.  
Na przykład w przypadku zjawiska intermitencji, czyli w przypadku, kiedy turbulencja 
pojawia się tylko w pewnym określonym przedziale czasu, wyliczony dla tego przedziału 
strumień nie będzie reprezentował rzeczywistego procesu transportu. Dlatego, chociaż 
technicznie zawsze można wyliczyć strumień ze wzorów (3.7) – (3.9), jedynie w przypadku 
spełnienia warunku stacjonarności wyniki tych obliczeń mogą być uznane za reprezentujące 
rzeczywisty proces wymiany Ziemia-atmosfera.  

Jednakże, ze względu na zmienność dobową i roczną, przemieszczanie się układów 
barycznych i frontów atmosferycznych czy (w dłuższej skali czasowej) zmiany klimatu, 
szeregi czasowe parametrów meteorologicznych są z natury niestacjonarne. Wybór 
odpowiednio krótkiego przedziału uśredniania pozwala jednak traktować szereg czasowy jako 
w przybliżeniu stacjonarny. Z drugiej strony zbyt krótki przedział uśredniania powoduje, że 
nie uwzględniony zostaje transport przez duże wiry. Informacji o rozmiarach dominujących 
wirów dostarcza analiza spektralna. Klasyczna praca Van der Hovena w 1957 r. (rys. 3.4) 
wskazuje na wyraźne rozdzielenie części turbulencyjnej od części synoptycznej spektrum 
mocy prędkości wiatru. Minimum spektrum przypada na fluktuacje o okresie od kilkunastu 
minut do jednej godziny, dlatego najczęściej stosowane są właśnie takie przedziały 
uśredniania.  
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Rys. 3.4. Spektrum mocy prędkości wiatru na wysokości 100 m z Brookhaven National 
Labolatory (za: Van der Hoven, 1957) 
 

Na stacji pomiarowej w Kopytkowie strumienie turbulencyjne obliczane są 
niezależnie dla przedziałów uśredniania równych 15 min., 30 min. i 1 godz. Porównanie 
wyników otrzymanych dla uśredniania w przedziale 1–godz. z wartościami średnimi  
z 4 przedziałów dla tej samej godziny (rys. 3.5 i 3.6) wskazuje na niewielki wpływ długości 
przedziału uśredniania na wartości obliczonych strumieni. Wartości współczynników 
kierunkowych a prostej regresji wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów wskazują, że 
wartości powstałe z uśredniania wyników 15–min. są średnio niższe o 1–3% od wyników dla 
przedziałów 1–godz. Jedynie w przypadku strumienia ciepła jawnego są to wartości o ok. 1% 
wyższe. Niższe wartości dla przedziałów 15–min. niż dla 1–godz., otrzymane dla strumieni 
ciepła utajonego, dwutlenku węgla i metanu, mogą być uzasadnione stratami spektralnymi  
w długofalowej części widma turbulencyjnego. Trudno natomiast wskazać fizyczne 
uzasadnienie w odwrotnej sytuacji, jaka ma miejsce dla strumienia ciepła jawnego. 
Porównując wartości przedstawione na rysunkach 3.5 i 3.6 należy również zwrócić uwagę na 
duży stopień korelacji między zmiennymi liczonymi obiema metodami. Statystyki 
dopasowania szeregów (Tabela 3.1) również wskazują na zbieżność obu metod. Ponieważ 
przedstawione obliczenia i rysunki wykonano na podstawie wybranych danych, spełniających 
bardzo ostre kryteria jakości danych (tylko wyniki zaliczone przez trzy testy stacjonarności6), 
duża zbieżność wyników dowodzi, że w przypadku spełnienia teoretycznych założeń metody 
EC, wybór przydziału uśredniania z powszechnie przyjętego zakresu ma drugorzędne 
znaczenie. Jednakże w celu sprawdzenia tej hipotezy w przypadku każdej stacji pomiarowej 
celowe jest przetestowanie wpływu długości przedziału uśredniania na wartości obliczonych 
strumieni. Oprócz porównania wyników dla różnych długości przedziałów uśredniania 
możliwa jest również analiza kospektrum odpowiednich wielkości (Kaimal i Finnigan, 1994) 
bądź ich krzywych kumulacyjnych (Oncley i in., 1990; Berger i in., 2001). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Dokładne omówienie stosowanych testów stacjonarności znajduje się w kolejnym rozdziale. 
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Rys. 3.5. Porównanie wartości turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego QH i strumienia 
ciepła utajonego QE, liczonych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (lata 2013–2015) dla 
jednogodzinnych przedziałów uśredniania z wynikami otrzymanymi na podstawie uśrednienia 
4 pomiarów liczonych w przedziałach 15–minutowych 
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Rys. 3.6. Porównanie wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla FCO2 i strumienia 
metanu FCH4, liczonych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (lata 2013–2015) dla 
jednogodzinnych przedziałów uśredniania z wynikami otrzymanymi na podstawie uśrednienia 
4 pomiarów liczonych w przedziałach 15–minutowych 
 

Dyskutując problem średniej stosowanej we wzorach na strumienie turbulencyjne 
należy również zwrócić uwagę na metodę uśredniania dla wybranego przedziału. Najczęściej 
stosowane jest proste uśrednianie przedziałowe – takie rozwiązanie przyjęto też dla obliczeń 
w Kopytkowie. Za przyjęciem tego rozwiązania przemawia fakt, że jedynie w przypadku 
zwykłej średniej zerowaniu ulegają dwa środkowe człony równania (3.5). Innymi słowy, 
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tylko ten rodzaj uśredniania spełnia założenia uśredniania Reynoldsa. Jednakże w literaturze 
dosyć często można spotkać również inne metody eliminacji czynnika wolnozmiennego 
(McMillen, 1988; Beverland i in., 1996; Rannik i Vesala, 1999; Gallagher i in., 2000; Culf, 
2000; de Franceschi i Zardi, 2003; Moncrieff i in., 2004; Rebmann i in., 2012; Burba, 2013). 
Najpopularniejsze z nich to stosowanie regresji liniowej w wybranym przedziale lub danych 
wygładzonych średnią ruchomą. W przypadku w miarę regularnego przebiegu mierzonych 
parametrów różnice w obliczonych strumieniach są niewielkie (Fortuniak, 2010). Większe 
rozbieżności wyników obserwuje się przy gwałtownych zmianach w przebiegu średnim, 
jednak w takim przypadku nie jest spełnione założenie stacjonarności szeregu. 
 
Tabela 3.1. Wartości i 95% przedziały ufności współczynników regresji prostej F = GH + I 
dla wartości turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego QH (Wm–2), ciepła utajonego  
QE (Wm–2), dwutlenku węgla FCO2 (µmol m–2 s–1) i metanu FCH4 (nmol m–2 s–1), liczonych na 
stacji pomiarowej w Kopytkowie (lata 2013–2015) dla jednogodzinnych przedziałów 
uśredniania (zmienna x) oraz wyników otrzymanych na podstawie uśrednienia 4 pomiarów 
liczonych w przedziałach 15–minutowych (zmienna y). Pozostałe statystyki dopasowania:  
r – współczynnik korelacji; MBE – błąd średni; RMSE – pierwiastek błędu 
średniokwadratowego; MAE – średni błąd absolutny; d – statystka dopasowania Willmota 
 

 QH QE FCO2 FCH4 

a 
(a95mn, a95mx) 

1,011 
(1,008, 1,014) 

0,993 
(0,991, 0,996) 

0,9738 
(0,971, 0,974) 

0,981 
(0,975, 0,987) 

b 
(b95mn, b95mx) 

–0,08 
(–0,28, 0,13) 

0,24 
(–0,049, 0,53) 

–0,003 
(–0,016, 0,011) 

1,09 
(0,72, 1,469) 

r 0,994 0,995 0,992 0,991 

MBE –0,18     0,31 –0,035 –0,41 

RMSE 8,0 8,0 0,50 6,3 

MAE 3,9 4,2 0,27 3,2 

d 0,994 0,995 0,992 0,991 

 
 
3.3.4. Obroty układu współrzędnych 
 

Nawet najbardziej staranna instalacja systemu pomiarowego nie zapewni idealnego 
pionowania anemometru akustycznego, a nawet niewielkie odchylenia od pionu powodują,  
że zmierzona wartość prędkości pionowej ruchu powietrza zawiera składową związaną  
ze średnią prędkością wiatru. W efekcie dynamicznie nie jest zapewniony warunek ! = 0. 
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Może to powodować powstanie błędu systematycznego mierzonych strumieni. Podobny 
efekt, nawet przy teoretycznie idealnym pionowaniu anemometru, może również powodować 
quasi-stacjonarny przepływ, będący wynikiem wymuszenia dynamicznego przez obiekty 
znajdujące się na powierzchni Ziemi czy pochyłość terenu, na którym znajduje się punkt 
pomiarowy. Stanowisko w Kopytkowie usytuowane jest na wyjątkowo płaskim terenie,  
o stosunkowo jednorodnej roślinności (chociaż sektor południowo-wschodni cechuje się 
wyższą roślinnością szuwarową, rozdział 2), dlatego efekty związane z nachyleniem średniej 
płaszczyzny przepływu powinny być niewielkie. Jednak sezonowe i międzyroczne zmiany 
szaty roślinnej mogą wpływać na warunki przepływu w najbliższym otoczeniu. Stacja 
osadzona jest na gruncie bagiennym, co może powodować nierównomierne osiadanie,  
a w efekcie zmiany w nachyleniu anemometru. Dlatego w celu poprawnego obliczenia 
strumieni niezbędna jest transformacja układu współrzędnych od wartości zmierzonych 
(8+, 9+,!+) do wartości, na podstawie których wykonywane są obliczenia (8, 09, 0!): 

 
8
9
!

= JKJ1J3

8+
9+
!+

 ,                  (3.10) 

 
gdzie JK, 0J1, 0J3 są odpowiednimi macierzami kolejnych obrotów. Dwie podstawowe 
metody wyznaczania macierzy obrotów to metoda układu współrzędnych wiatru 
rzeczywistego (ang. natural wind coordinate) oraz metoda płaszczyzny przepływu średniego 
(ang. planar fit method). W pierwszej metodzie płaszczyzna średniego przepływu jest 
określana niezależnie przy wyliczaniu każdej wartości strumieni, w drugim jest ona określona 
na podstawie uśrednienia danych z dłuższego okresu czasu. Niektórzy autorzy zalecają przy 
tym wyznaczenie kilku płaszczyzn dla dominujących kierunków wiatru (możliwość różnego 
nachylenia przepływu). Dodatkowo należy rozważyć również sezonowe zmiany wyznaczonej 
tak płaszczyzny, a w przypadku możliwego nierównomiernego osiadania stacji, również 
zmiany długoterminowe. Dlatego, aby uniknąć dosyć subiektywnych wyborów czynników 
uwzględnianych przy wyznaczaniu płaszczyzny średniej (przedziały kierunku wiatru, 
reprezentatywnego przedziału czasu), przy pomiarach w Kopytkowie zastosowano metodę 
układu współrzędnych wiatru rzeczywistego. 
 Pierwszy obrót w tej metodzie (Tanner i Thurtell, 1969; Kaimal i Finnigan, 1994; Lee 
i in., 2004a) wykonywany jest wokół osi z (rys. 3.7) i ma na celu skierowanie osi x układu 
współrzędnych wzdłuż kierunku wiatru średniego: 
 

 
83
93
!3

=
cos O3 sin O3 0
−sin O3 cos O3 0

0 0 1

8+
9+
!+

 ,                (3.11)

    
gdzie O3 = arctan 9+ 8+. 
Celem drugiego obrotu wykonywanego wokół osi y jest skierowanie osi z prostopadle  
do płaszczyzny średniego przepływu powietrza (zapewnienie warunku ! = 0): 
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8
9
!

=

cos O1 0 sin O1
0 1 0

−sin O3 0 cos O1

83
93
!3

,                 (3.12) 

 
gdzie O1 = arctan!3 83. 
 

 
Rys. 3.7. Obroty układu współrzędnych w metodzie wiatru rzeczywistego. Oznaczenia: 
8+, 9+,!+ – zmierzone składowe prędkości ruchu powietrza, 83, 93, !3 – wartości po 
pierwszym obrocie (w płaszczyźnie 8+, 9+ – ustalenie wektora 8 wzdłuż średniej prędkości 
wiatru), 8, 09, 0! – wartości po drugim obrocie (w płaszczyźnie 83, !3 – zerowanie średniej 
pionowej prędkości ruchu powietrza), O3, O1 – kąty obrotu 
 
Wykonywanie trzeciego obrotu nie jest polecane (Finnigan i in., 2003; Lee i in., 2004a; 
Mauder i Foken, 2011). Chociaż wykonywany wokół osi x ma on teoretycznie zapewnić 
diagonalizację tensor Reynoldsa (zapewnienie warunku 9′!′ = 0) to często prowadzi  
do nierealistycznych rezultatów. Dlatego został on pominięty w obliczaniu strumieni na 
podstawie danych z Kopytkowa.  

Wartości kąta drugiego obrotu, O1, układu współrzędnych dla danych w Kopytkowie 
wykazują wyraźną zależność od kierunku wiatru (rys. 3.8). Kąt ten pokazuje odchylenie 
wektora średniego przepływu od płaszczyzny przyjętej za poziomą dla układu pomiarowego 
(lub inaczej: odchylenie przyjętego pionu o normalnej do płaszczyzny utworzonej przez 
średni przepływ powietrza). Przebieg O1 wskazuje na istnienie stałych tendencji w pochyleniu 
płaszczyzny przepływu. Odchylenia są jednak niewielkie, z reguły nie przekraczają 2 deg.     
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Rys. 3.8. Zależność kąta drugiego obrotu układu współrzędnych, O1, (kąt między przyjętą  
w pomiarach płaszczyzną pozioma a płaszczyzną średniego przepływu) od kierunku wiatru. 
Kopytkowo, lata 2013–2015  
 
3.3.5. Poprawka na straty spektralne 
  

Ruch turbulencyjny cechuje się istnieniem wirów, których rozmiary obejmują kilka 
rzędów wielkości, od wirów o rozmiarach odpowiadających grubości warstwy granicznej, 
czyli rzędu kilometra do małych, zaledwie milimetrowych. Te najmniejsze wiry nie mogą być 
„zauważone” przez czujniki pomiarowe ze względu na długość ścieżki pomiarowej.  
Na przykład w typowych anemometrach akustycznych jest to kilkanaście centymetrów,  
w czujniku metanu Li7700 – kilkadziesiąt. System pomiarowy nie jest też w stanie 
zarejestrować wirów mniejszych niż odległość między ścieżką pomiarową analizatora 
gazowego a anemometru akustycznego.  

Jednakże w metodzie kowariancyjnej nie mierzy się bezpośrednio rozmiarów wirów, 
lecz wykorzystuje fakt, że ze skalą przestrzenną związana jest skala czasowa wirów oraz 
domyślnie przyjmuje się hipotezę Taylora „zamrożonej turbulencji”. Dzięki temu zamiast 
analizy przestrzennej dokonuje się analizy szeregu czasowego, dokonując rozkładu 
spektralnego względem częstości, a nie liczby falowej. Małe wiry odpowiadają za fluktuacje 
w szeregu czasowym o wysokiej częstotliwości, a duże – niskiej. Wykonywanie obliczeń dla 
ustalonych przedziałów czasu '@  powoduje, że w obliczanym strumieniu nie są uwzględniane 
wiry o częstotliwości mniejszej niż 1/'@. Podobnie obliczone strumienie nie uwzględniają 
częstości wyższych niż częstotliwość zapisywanych danych (w przypadku stosowanego 
systemu 10 Hz). W rezultacie mierzone (ko)spektrum cechuje się „obcięciem” wysokich  
i niskich częstotliwości (rys. 3.9). Ponieważ rzeczywisty strumień odpowiada polu pod 
rzeczywistą krzywą spektralną, strumień mierzony jest zaniżony o wartość wynikającą z tego 
„obcięcia”. Wymusza to stosowanie odpowiednich poprawek. 

Szersze omówienie teoretycznych podstaw procedur prowadzących do poprawek 
spektralnych i ich praktycznej implementacji przekracza ramy tego opracowania. W praktyce 
pomiarowej stosowanych jest kilka standardowych algorytmów (Moncrieff i in., 1997; Horst, 
1997; Massman, 2000, 2001; Mauder i Foken, 2004; Ibrom i in., 2007; Foken, 2012). Dosyć 
szeroko  stosowana  analityczna  poprawka  Massmana (2000, 2001)  będąca  rozwinięciem  
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Rys. 3.9. Porównanie kospektrum teoretycznego (linia ciągła) z kospektrum wyznaczonym na 
podstawie danych pomiarowych (linia przerywana). Zacienione obszary pokazują filtrowanie 
niskich częstości wynikające z wyboru przedziału uśredniania (X =1/3600s=2,7·10–4 Hz) oraz 
wysokich częstotliwości wynikające z częstotliwości pomiarów (10 Hz) 
 
koncepcji Horsta (1997) w przypadku zwykłego uśrednia przedziałowego dla strumienia gazu 
c przyjmuje postać: 

 
∆(/[.\[)
/[.\[

= 1 − ^
^_3

^
^_B

3
B_3                   (3.13a) 

 
w przypadku równowagi stałej i 
 

∆(/[.\[)
/[.\[

= 1 − ^`
^`_3

^`
^`_B`

3
B`_3                  (3.13b) 

 
w przypadku równowagi chwiejnej. Parametr O podany przez Massmana wynosi 0,925, 
chociaż teoretyczne rozważania sugerują, że powinien on być równy 7/8. Współczynniki b i p 
określają zależności: 
 
 I = 2bXcd^,                   (3.14a) 
 e = 2bXcdf,                   (3.14b) 
 
gdzie Xc jest częstością, dla której kospektrum osiąga wartość maksymalną, natomiast d to 
odpowiednie stałe czasowe. Stała czasowa wynikająca z długości czasu uśredniania wynosi, 
d^ = '@/2,8, a stała czasowa wynikająca z geometrii (długości ścieżki pomiarowej)  
i oddalenia czujników df: 
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df = Σdi1 ,                      (3.15) 

 
gdzie di – składowe od poszczególnych czujników. Dla anemometru akustycznego o długości 
ścieżki pomiarowej DB,  składowa ta wynosi: df3 = DB/(8,48) (Kristensen i Fitzjarrald, 1984), 
a dla analizatora gazowego df1 = DB/(4,08), gdzie 8 to średnia prędkość wiatru (Silverman, 
1968). Stałe czasowe w przypadku oddalenia czujników na odległość Dk wynoszą: 
dfK = Dk/(1,18) w przypadku usytuowania poprzecznego do kierunku wiatru  
i dfl = Dk/(1,058) dla kierunku wzdłużnego (Kristensen i Jansen, 1979). Częstotliwość  Xc, 
dla której kospektrum osiąga wartość maksymalną może być wyznaczona z zależności 
(Massman i Clement, 2004): 
 

Xc = 0,79(8/p)(1 + 7,9p/q)K/l                  (3.16a) 
 
dla równowagi stałej i 
 

Xc = 0,79(8/p)                    (3.16b) 
 
dla równowagi chwiejnej. L oznacza długość Obuchowa, z – efektywną wysokość pomiarów. 
Poprawka na straty spektralne ściśle zależy od konfiguracji systemu pomiarowego.  
W przypadku systemu zainstalowanego w Kopytkowie o wielkości poprawki decydują: czas 
uśredniania '@ =01 godz., efektywna wysokość pomiarów, z = 3,4 m, długość ścieżki 
pomiarowej, która dla analizatora gazowego Li7500 (H2O/CO2) wynosi lpLi7500 = 12,5 cm,  
dla Li7700 (CH4), lpLi7700 = 50,0 cm, a dla anemometru akustycznego 8100Young,  
lpsonic = 50,0 cm, oraz odległość od anemometru akustycznego, odpowiednio: ldLi7500 = 30 cm, 
ldLi7y00 = 50 cm. Straty spektralne strumienia turbulencyjnego ciepła jawnego i strumieni 
turbulencyjnych pędu, wyznaczane jedynie na podstawie pomiarów anemometrem 
akustycznym, są stosunkowo niewielkie (rys. 3.10) i wynoszą od kilku procent przy chwiejnej 
i obojętnej stratyfikacji atmosfery do około prawie 18% przy stabilnej (z/L = 2). Bez 
uwzględnienia odległości między anemometrem akustycznym a analizatorem Li7500 
turbulencyjny strumień pary wodnej i dwutlenku węgla powinien zostać skorygowany  
od ok. 6% dla równowagi chwiejnej i obojętnej do prawie 30% w przypadku silnie stałej, przy 
czym wpływ stałej czasowej df obliczanej jedynie dla ścieżki Li7500 jest prawie taki sam jak 
przy dodatkowym uwzględnieniu wpływu długości ścieżki anemometru akustycznego. 
Najsilniej straty spektralne wpływają na wyznaczanie strumienia metanu, co jest 
konsekwencją najdłuższej ścieżki pomiarowej. Bez uwzględnienia odległości miedzy Li7700 
a anemometrem poprawka ta jest oceniana na ok. 17% przy równowadze chwiejnej  
i obojętnej i aż 60% przy równowadze stałej. Uwzględnienie odległości między analizatorami 
gazowymi a anemometrem drastycznie zwiększa wartości poprawek (rys. 3.10). Porównanie  
z wartościami strumienia otrzymanymi z pakietu EddyPro wskazuje, że poprawki te są 
zdecydowanie zawyżone, dlatego stała czasowa wynikająca z odległości między czujnikami 
nie jest stosowana w oprogramowaniu KMiK. Za przyjęciem takiego rozwiązania dodatkowo 
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przemawia fakt, że wpływ odległości między czujnikami jest minimalizowany przez 
maksymalizację kowariancji z przedziału ±2 s. 
 Należy podkreślić, że poprawki na straty spektralne powinny być zastosowane przed 
wykonaniem pozostałych poprawek. 
 

 
Rys. 3.10. Zależność poprawki na straty spektralne ∆ !4#=4 !4#=4  od parametru stabilności 
r = p/q, z uwzględnieniem różnych składników wpływających na straty spektralne. 
Obliczenia dla konfiguracji systemu w Kopytkowie: czas uśredniania '@ =01 godz., efektywna 
wysokość pomiarów z = 3,4 m, długość ścieżki pomiarowej DBstuvww= 12,5 cm, DBstuuww= 50,0 
cm, odległość od anemometru akustycznego Dkstuvww= 30 cm, Dkstuuww= 50 cm0
 
  
3.3.6. Korekcja strumienia ciepła jawnego ze względu na pomiar temperatury anemometrem 
akustycznym  
 

Strumienie turbulencyjne policzone bezpośrednio z równań (3.7) – (3.9) na podstawie 
surowych danych pomiarowych, różnią się od strumieni rzeczywistych ze względu na 
specyfikę czujników pomiarowych lub nieuwzględnienie pewnych procesów fizycznych 
zachodzących w warstwie powierzchniowej atmosfery.  

W przypadku wykorzystania w obliczeniach pomiarów chwilowych wartości 
temperatury wykonanych anemometrem akustycznym (alternatywą mogą być pomiary 
wykonywane przy pomocy termopary), należy uwzględnić fakt, że temperatura ta różni się od 
temperatury rzeczywistej. Różnica ta wynika z faktu, że pomiar temperatury za pomocą 
anemometru akustycznego wykorzystuje zależność prędkości rozchodzenia się dźwięku  
w powietrzu od temperatury. Prędkość ta zależy jednak również od wilgotności powietrza, 
dlatego zmierzona w ten sposób temperatura ;x różni się od temperatury rzeczywistej ; 
(wartości temperatury podane w °K): 
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;x = ;(1 + 0,51y) ,                     (3.17) 
 
gdzie y oznacza wilgotność właściwą. Rzeczywista temperatura będzie więc dana wzorem: 
 

; = z{
(3_w,v3|) ≈ ;x(1 − 0,51y) .                    (3.18) 

 
Wykorzystanie powyższej zależności w definicji strumienia turbulencyjnego i zastosowanie 
uśredniania Reynoldsa pozwala, po pominięciu składników wyższych rzędów,  
na wyznaczenie skorygowanej kowariancji !′;′ (strumienia ciepła jawnego w tzw. formie 
kinematycznej) na podstawie kowariancji liczonej z danych surowych !′;x′  (Schoutanus  
i in., 1983; van Dijk i in., 2004, Fortuniak, 2010): 
 

!′;′ = !′;x′ − 0,51(;/#@)!′#~1�4  ,                   (3.19) 
 
gdzie: ; – średnia temperatura powietrza (°K), #@ – gęstość powietrza (g m–3), #~1� – gęstość 
pary wodnej (g m–3), !′#~1�4  – kinematyczny strumień pary wodnej. Wyrażając strumienie 
nie w formie kinematycznej, lecz w (Wm–2), skorygowany strumień ciepła jawnego, będzie 
wynosił: 
 

>? = >?,x − 0,51;
=Ä
Å >C ,                     (3.20) 

 
gdzie: >?,x – nieskorygowany strumień ciepła jawnego, >C – strumień ciepła utajonego,  
AB – ciepło właściwe powietrza, l – ciepło parowania wody. 
 

 
Rys. 3.11. Nomogram poprawki >? − >?,x = −0,51;(AB D)>C (w Wm–2) na strumień ciepła 
jawnego, wynikającej z pomiarów temperatury za pomocą anemometru akustycznego  
w funkcji temperatury powietrza ; i strumienia ciepła utajonego >C (za: Fortuniak, 2010) 
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Rys. 3.12. Porównanie wartości nieskorygowanego >?,x i skorygowanego >? ze względu na 
pomiar temperatury anemometrem akustycznym strumienia ciepła jawnego (górny rysunek), 
oraz wartość poprawki w funkcji nieskorygowanego strumienia (dolny rysunek) na stacji 
pomiarowej w Kopytkowie z lat 2013–2015 (wartości liczone w przedziałach 1–godzinnych, 
pozytywnie zweryfikowane przez 3 testy stacjonarności) 
 
Ponieważ strumień pary wodnej (strumień ciepła utajonego) jest najczęściej dodatni, 
zastosowanie poprawki na pomiar temperatury anemometrem akustycznym prowadzi z reguły 
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do zmniejszenia strumienia ciepła jawnego. Dla typowych zakresów ciepła utajonego 
wartości bezwzględne tej poprawki nie przekraczają 20–30 Wm–2 (rys. 3.11). W przypadku 
pomiarów wykonywanych w Kopytkowie typowe wartości tej poprawki sięgają –20 Wm–2, 
przy czym największe jej wartości bezwzględne obserwuje się nie dla największych 
notowanych wartości >?, lecz dla wartości w granicach 100–150 Wm–2 (rys. 3.12).  
Jest to prawdopodobnie wynikiem faktu, że największe strumienie ciepła jawnego notowano 
w sytuacjach zmniejszonej ewapotranspiracji.  
 Należy podkreślić, że ze względu na fakt, iż strumień ciepła jawnego pojawia się  
w kolejnych poprawkach, poprawka na pomiary temperatury anemometrem akustycznym ma 
również wpływ na pozostałe strumienie. 
 
3.3.7. Poprawka WPL 
  

Kolejna poprawka na strumienie turbulencyjne związana jest z bilansem masy  
i fluktuacjami gęstości. Jak już wcześniej wspomniano założenie zerowania średniej pionowej 
prędkości ruchu powietrza nie jest do końca prawdziwe. Wynika to z procesów wymiany 
masy między powierzchnią Ziemi a atmosferą, dobowej zmienności temperatury oraz 
dynamicznego sprężania powietrza. Procesy te wymuszają powstawanie niewielkiego, 
niemierzalnego (rzędu 0,1 mm s–1) średniego ruchu powietrza w kierunku pionowym. Jako 
przyczynę tego ruchu wskazać można takie procesy, jak: 

–! Parowanie z powierzchni Ziemi, które powoduje dostarczanie dodatkowej masy  
do atmosfery. Wyparowanie jednego milimetra wody z powierzchni prowadzi  
do powstania słupa pary wodnej o grubości mniej więcej jednego metra, gdyż woda  
w postaci gazowej zajmuje objętość o trzy rzędy wielkości większą niż w postaci 
ciekłej. Powoduje to wypychanie ku górze powietrza znajdującego się przy Ziemi,  
a więc nadanie mu pewnej niewielkiej prędkości pionowej. 

–! Słabe ruchy pionowe powstają również w wyniku termicznego rozprężania lub 
kurczenia się przypowierzchniowych warstw powietrza. Stopniowe nagrzewanie 
powietrza przy powierzchni Ziemi, na przykład na skutek absorpcji przez 
powierzchnię promieniowania słonecznego, powoduje rozprężanie przy-
powierzchniowej warstwy powietrza, w efekcie powstanie skierowanej w górę 
średniej prędkości pionowej. Przeciwnie skierowany ruch powietrza powstaje  
w wyniku kurczenia się warstwy na skutek nocnego wychładzania powierzchni.   

–! Z przyczyn dynamicznych prowadzących do niespełnienia warunku ! = 0 wskazać 
należy związane równaniem Bernuolliego zwiększenie ciśnienia (sprężanie) 
przypowierzchniowej warstwy powietrza na skutek zmniejszenia prędkości 
spowodowanego tarciem o podłoże. Podobnie jak w przypadku procesów 
termicznych, sprężanie to prowadzi do powstania skierowanej ku Ziemi stałej 
składowej pionowego ruchu powietrza. 

Potrzebę uwzględnienia procesów tego typu sugerowali już w 1977 r. Webb i Pearman (1977) 
oraz Jones i Smith (1977). Najbardziej znana forma poprawki wynikającej z uwzględnienia 
fluktuacji gęstości wynikających z fluktuacji temperatury i wilgotności pochodzi z pracy 
Webba, Pearmana i Leuninga (1980) i od nazwisk autorów tej publikacji nazywana jest 
poprawką WPL (we wcześniejszej literaturze można też spotkać nazwę: poprawka Webba). 
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Poprawka ta, jej różne modyfikacje i potrzeba stosowania były szeroko dyskutowane  
w literaturze (Fuehrer i Friehe, 2002; Liebethal i Foken, 2003; Liebethal i Foken, 2004; 
Leuning, 2004, 2007; Liu, 2005; Kowalski, 2006; Massman i Tuovinen, 2006; Lee  
i Massman, 2011; Burba, 2013) Obecnie przyjmuje się, że jest ona niezbędna w celu 
uzyskania wiarygodnych wyników, a błędy wynikające z jej pominięcia mogą być  
w przypadku niektórych strumieni bardzo duże (Oncley i in., 2007; Foken, 2008; Foken i in., 
2012; Aubinet i in., 2012; Burba, 2013). 
 W przypadku systemów z otwartą ścieżką pomiarową skorygowany poprawką WPL 
średni strumień *= gazu c dany jest wzorem (Webb i in., 1980): 
 

*= = !′#=′ + Ç(#= #k)!′#~1�4 + (1 + ÇÉ)(#= ;)!′;′,                 (3.21) 
 
gdzie:  !′#=′  – strumień badanego gazu przed korekcją, #= – gęstość badanego gazu (g m–3),  
#k – gęstość powietrza suchego (g m–3), Ç – stosunek masy molowej powietrza suchego  
do masy molowej pary wodnej, É – stosunek zmieszania dla pary wodnej, ; – średnia 
temperatura powietrza (°K), !′#~1�4  – kinematyczny strumień pary wodnej, 
!′;′ – kinematyczny strumień ciepła jawnego. 

Metoda pomiarowa stosowana w analizatorze metanu Li7700 polega na określaniu 
zawartości metanu w powietrzu nie na podstawie bezpośredniego, wynikającego z prawa 
Lamberta-Beera, pomiaru tłumienia natężenia promieniowania o zadanej długości fali, lecz na 
określeniu tego tłumienia w oparciu o modulacje długości i kształtu fali promieniowania 
laserowego spowodowane zawartością metanu (tzw. Wavelenght Modulation Spectroscopy).  
Poprawka WPL powinna być przy tej metodzie dodatkowo zmodyfikowana ze względu na 
tzw. efekty spektroskopowe: 

 
*= = Ñ, !′#=′ + Ö,Ç(#= #k)!′#~1�4 + Ü,(1 + ÇÉ)(#= ;)!′;′ ,                       (3.22) 

 
gdzie współczynniki Ñ,, Ö,,0Ü, zależą do temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego  
i molowego stosunku zmieszania dla pary wodnej, określane są na podstawie odpowiednich 
wartości tabelarycznych (LI-COR Biosciences, 2010). Na przykład dla temperatury powietrza 
równej 20°C, ciśnienia 1000 hPa i stosunku zmieszania 0,01 wynoszą: Ñ, = 0,98, Ö, = 1,44, 
Ü, = 1,31. 
W przypadku strumienia pary wodnej à wzór powyższy ulega uproszczeniu: 
 

à = (1 + ÇÉ) !′#~1�4 + (#~1� ;)!′;′ .                   (3.23) 
 

Zastosowanie poprawki WEB do danych pomiarowych w Kopytkowie pokazuje,  
w jak różnym stopniu wpływa ona na różne strumienie turbulencyjne. W przypadku 
strumienia ciepła utajonego jej wpływ jest stosunkowo niewielki. Strumienie skorygowane są 
tylko nieznacznie wyższe od surowych kowariancji – około 5% (rys. 3.13, Tabela. 3.2). 
Podobne rezultaty, 2–3%, otrzymali Liebethal i Foken (2003). Z wyjątkiem indywidualnych 
przypadków, poprawka ta powoduje zwiększenie strumienia ciepła utajonego maksymalnie  
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o około 10–20°Wm–2. Przy ujemnych wartościach strumienia ciepła jawnego może ona 
natomiast obniżać >C o około 5 Wm–2. 

Znacznie większe znaczenie ma poprawka WPL w przypadku obliczania strumienia 
dwutlenku węgla (Lee i Massman, 2011). Różnice między surową kowariancją  
a skorygowanym strumieniem mogą w tym przypadku dochodzić do kilkudziesięciu procent 
zależnie od temperatury i wilgotności podłoża (Burba, 2013). Zastosowanie wzoru (3.21)  
do danych z Kopytkowa (rys. 3.14) potwierdza bardzo dużą rolę poprawki WPL  
w wyznaczaniu strumienia turbulencyjnego dwutlenku węgla. Dla pomiarów w warunkach 
bagien biebrzańskich poprawka ta powoduje zmniejszenie wartości bezwzględnej strumienia 
CO2 średnio o około 50% (Tabela 3.2), jednak w poszczególnych przypadkach jej wpływ 
może być o wiele silniejszy, a w szczególnych przypadkach może wręcz prowadzić do 
zmiany kierunku wyznaczonego strumienia. Praktycznie w całym obszarze zmienności 
strumienia CO2 wartość bezwzględna tej poprawki mieści się w zakresie od ok. 20%  
do ponad 100% mierzonej wartości. Dlatego stosowanie tej poprawki jest niezbędnie 
konieczne w obliczeniach wymiany CO2 pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą. 
 
Tabela 3.2. Wartości i 95% przedziały ufności współczynników regresji prostej F = GH + I 
dla wartości turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego QH (Wm–2), ciepła utajonego  
QE (Wm–2),  dwutlenku węgla FCO2 (µmol m–2 s–1) i metanu FCH4 (nmol m–2 s–1), pomiędzy 
surowymi kowariancjami (zmienna x) a kowariancjami po zastosowaniu poprawki (zmienna 
y) WPL (QE, FCO2 , FCH4)  i poprawki na pomiar temperatury anemometrem akustycznym 
(QH). Obliczenia danych ze stacji pomiarowej w Kopytkowie (lata 2013–2015) dla 
jednogodzinnych przedziałów uśredniania. Pozostałe statystyki dopasowania:  
r – współczynnik korelacji; MBE – błąd średni; RMSE – pierwiastek błędu 
średniokwadratowego; MAE – średni błąd absolutny; d – statystka dopasowania Willmota 
 

 QH QE FCO2 FCH4 

a 
(a95mn, a95mx) 

0,958 
(0,956, 0,959) 

1,059 
(1,058, 1,060) 

0,49 
(0,48, 0,50) 

0,94 
(0,91, 0,96) 

b 
(b95mn, b95mx) 

–2,6 
(–2,7, –2,4) 

–0,63 
(–0,74, –0,53) 

0,47 
(–0,016, 0,011) 

13 
(11, 14) 

r 0,999 0,999 0,874 0,904 

MBE 4,6     –3,8 –3,2 –11 

RMSE 6,4 6,4 5,2 23 

MAE 4,6 4,3 4,0 15 

d 0,995 0,996 0,587 0,874 
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Rys. 3.13. Porównanie wartości nieskorygowanego >C,âäã i skorygowanego poprawką WPL 
>C,åçs strumienia ciepła jawnego (górny rysunek) oraz wartość poprawki w funkcji 
nieskorygowanego strumienia (dolny rysunek) na stacji pomiarowej w Kopytkowie z lat 
2013–2015 (wartości liczone w przedziałach 1–godzinnych, pozytywnie zweryfikowane 
przez 3 testy stacjonarności) 
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Rys. 3.14. Porównanie wartości nieskorygowanego *éE1,âäã i skorygowanego poprawką 
WPL *éE1,åçs strumienia dwutlenku węgla (górny rysunek) oraz wartość poprawki w funkcji 
nieskorygowanego strumienia (dolny rysunek) na stacji pomiarowej w Kopytkowie z lat 
2013–2015 (wartości liczone w przedziałach 1–godzinnych, pozytywnie zweryfikowane 
przez 3 testy stacjonarności) 
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Rys. 3.15. Porównanie wartości nieskorygowanego *é?l,âäã i skorygowanego poprawką 
WPL *é?l,åçs strumienia metanu (górny rysunek) oraz wartość poprawki w funkcji 
nieskorygowanego strumienia (dolny rysunek) na stacji pomiarowej w Kopytkowie z lat 
2013–2015 (wartości liczone w przedziałach 1–godzinnych, pozytywnie zweryfikowane 
przez 3 testy stacjonarności) 
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Poprawka WPL ma również istotne znaczenie w przypadku strumienia metanu.  
W przypadku danych z Biebrzańskiego Parku Narodowego mieści się ona w granicach  
od –20 do około 70 µmol m–2 s–1 (rys. 3.15). Znaczenie poprawki WPL widać szczególnie 
wyraźnie w przypadku ujemnych wartości strumienia metanu. Nieskorygowany strumień  
tego gazu *é?l,âäã  osiąga bowiem fizycznie nierealne, duże wartości ujemne poniżej  
–50 µmol m–2 s–1. Trudno bowiem wskazać procesy, które w skali ekosystemu 
powodowałyby tak intensywne pochłanianie tego gazu. Dopiero zastosowanie poprawki WPL  
powoduje, że stają się one dodatnie bądź zbliżone do zera. W przypadku ujemnych wartości 
*é?l,âäã punkty oznaczające wartość poprawki dosyć wyraźnie układają się powyżej prostej 
F = −H (z kilkoma wyjątkami wynikającymi z błędów pomiarowych i/lub możliwości 
istnienia niewielkiego ujemnego strumienia metanu). Należy podkreślić, że to dolne 
ograniczenie poprawki WPL nie wynika wprost z matematycznej formy równania (3.21), lecz 
jest przejawem procesów fizycznych jakie opisuje. Pośrednio więc potwierdza poprawność 
przyjętych założeń odnośnie korekcji strumieni.  
 
3.4. Podsumowanie 
 
 Systemy kowariancji wirów dostarczają w chwili obecnej prawdopodobnie najlepszej 
metody pomiarów strumieni gazów cieplarnianych w skali całego ekosystemu. Pozwalają one 
uzyskać wyjątkową rozdzielczość czasową i ciągłą serię pomiarową z długiego przedziału 
czasu. Skomplikowana metodyka wyznaczania strumieni, wysokie koszty oraz konieczność 
samodzielnej budowy systemu pomiarowego na bazie dostępnych czujników i rejestratorów 
powodowały ograniczenia stosowania tej metody w praktyce. Obecnie istnieją już gotowe 
zestawy do pomiarów kowariancyjnych oraz pakiety oprogramowania. Pakiety te pozwalają 
jednak na spory wybór różnych opcji obliczeniowych. W podjętym opracowaniu omówiono 
podstawowe zagadnienia związane z wyznaczaniem strumieni wskazujące kolejne procedury 
najczęściej stosowane przy obliczaniu strumieni z systemów pomiarowych z otwartą ścieżką 
pomiarową. Mogą być one traktowane jako wstępne, przykładowe omówienie wybranych 
problemów znacznie szerszego zagadnienia. Ze względu na ramy objętościowe 
skoncentrowano się jedynie na procedurze wyliczania strumieni dla konfiguracji systemu 
pomiarowego na stacji w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dlatego zupełnie 
pominięta została metodyka stosowana przy zamkniętej ścieżce pomiarowej. Mimo dążenia 
do standaryzacji w pomiarach kowariancyjnych, poza zestawem podstawowych, powszechnie 
przyjętych procedur, stosowane są dodatkowe analizy i poprawki (jak na przykład poprawka 
Burby, związana z ruchami konwekcyjnymi powodowanymi przez czujniki), które nie zostały 
omówione ze względu na ramy objętościowe pracy. Należy jednak pamiętać, że ze względu 
na możliwość wyboru różnych opcji obliczeniowych, przy omawianiu wyników otrzymanych 
metodami EC bardzo istotne jest podanie szczegółowych informacji o konfiguracji 
stanowiska pomiarowego i szczegółów wyliczania strumienie. Informacje takie są niezwykle 
istotne przy interpretacji i porównywaniu wyników otrzymanych przez różne grupy 
badawcze. Równie istotne są informacje o jakości danych i obszarze źródłowym czujników 
omówione w kolejnym rozdziale. 
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Praca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla  
i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. 
Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie prowadzenia badań na terenie 
Parku oraz Państwu Krystynie i Adamowi Raczkowskim z gospodarstwa agroturystycznego „Dworek na końcu 
świata” za opiekę nad stanowiskiem pomiarowym. 
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Basics of the turbulent fluxes calculation from the open-path eddy-covariance 
measurement system data 
  
Abstract 
 
The chapter refers to the basics of the methodology of turbulent fluxes calculation from the data 
gained by open-path eddy-covariance measurements system. The role of selected steps in flux 
calculation is analyzed for tree-year measurements made at the wetlands of Biebrza National Park, 
near the village Kopytkowo. The basic idea of turbulent flux calculation on the base of fast-respond 
measurements of meteorological parameters is explained. The major steps in the flux calculation are 
referred. Such problems as elimination of wrong data, the choice of averaging period, coordinate 
system rotation, and correction due to temperature measurements with sonic anemometer and due to 
density fluctuation (WPL correction) are discussed in more detail. The general concept of spectral 
correction is illustrated by application of the analytical Massman method. 
 
Key words: gas exchange surface-atmosphere, measurement methods, greenhouse gases, Biebrza 
National Park 
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4. Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego 
strumieni turbulencyjnych   
 
 
Krzysztof Fortuniak1, Włodzimierz Pawlak1 
 
 
Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono i przedyskutowano podstawowe metody statystycznej weryfikacji jakości 
danych strumieni turbulencyjnych oraz wyznaczania ich obszaru źródłowego. Bazę empiryczną analiz 
stanowiły wyniki trzyletnich (2013–2015) pomiarów bilansu cieplnego i strumieni gazów 
cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) prowadzone metodą kowariancji wirów  
w okolicy wsi Kopytkowo (Biebrzański Park Narodowy). Analizie poddano trzy testy stacjonarności 
oraz testy dobrze rozwiniętej turbulencji. Pokazano, że automatyczne stosowanie testów może 
prowadzić zarówno do odrzucenia poprawnych wartości jak i do przyjęcia wartości nierealnych. 
Szczególnie uważnie powinny być stosowane testy dotyczące warunku dobrze rozwiniętej turbulencji. 
Omówiono metody wyznaczania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych. Pokazano, że różne 
algorytmy analityczne prowadzą do zbliżonych rezultatów oraz że w przypadku Kopytkowa obszar 
źródłowy obejmuje powierzchnię 100–150 tys. m2 pokrytą typową dla bagien biebrzańskich 
roślinnością.  
 
Słowa kluczowe: metoda kowariancji wirów, testy stacjonarności, funkcja śladu, gazy cieplarniane, 
Biebrzański Park Narodowy 
 
 
4.1. Wstęp 
 

Metoda kowariancji wirów pozwala na uzyskanie danych szczególnie istotnych dla 
zrozumienia globalnych i lokalnych mechanizmów klimatycznych. Dotyczy to zarówno 
danych dotyczących bilansu cieplnego powierzchni czynnej, wymiany pędu jak i wymiany 
gazów cieplarnianych. Zmierzone strumienie pozwalają na ocenę tej wymiany w dłuższym 
przedziale czasu, na przykład w skali miesięcznej, rocznej czy wręcz wieloletniej. W efekcie 
prowadzą do poprawy zrozumienia globalnego bilansu energetycznego oraz globalnego cyklu 
węglowego. Aby ten cel został osiągnięty, wyniki pomiarów muszą cechować się wysoką 
wiarygodnością, być reprezentatywne dla badanego obszaru.  

W przeciwieństwie do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych  
w metodzie kowariancyjnej wartości strumieni otrzymuje się na podstawie stosunkowo 
wrażliwych na czynniki zewnętrzne szybkozmiennych pomiarów mikrometeorologicznych. 
Dane te podlegają następnie opisanej w poprzednim rozdziale złożonej procedurze obróbki 
numerycznej. Chociaż technicznie procedura ta jest prawie zawsze możliwa do zrealizowania, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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jedynie wartościom, przy wyliczaniu których zachowane zostały teoretyczne założenia 
odnośnie stosowalności metody, można nadać jasną interpretację fizyczną pionowych 
strumieni turbulencyjnych. Podstawowym założeniem teoretycznym jest spełnienie warunku 
stacjonarności szeregów czasowych. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, założenie 
to jest trudne do spełnienia ze względu na naturę zmienności parametrów meteorologicznych, 
lecz przy odpowiednim wyborze przedziału uśredniania warunek ten można uznać za 
generalnie spełniony. W poszczególnych przypadkach, mogą pojawiać się jednak gwałtowne 
zmiany (w obrębie przedziału uśredniania) parametrów meteorologicznych będące wynikiem 
gwałtownych zjawisk meteorologicznych (burze, przejścia frontów atmosferycznych), 
zjawiska intermitencji lub innych czynników. W takim wypadku postulat stacjonarności nie 
jest spełniony, a automatycznie wyznaczone strumienie mają wątpliwe znaczenie fizyczne. 
Istnieje zatem potrzeba każdorazowego sprawdzenia czy szeregi pomiarowe w analizowanym 
przedziale uśredniania można uznać za w przybliżeniu stacjonarne. W tym celu opracowane 
zostały testy pozwalające na weryfikację tego założenia. Niestety w przypadku testowania 
postulatu stacjonarności procedury nie są tak ustandaryzowane jak w przypadku obliczania 
strumieni. Najczęściej stosowany jest w tym celu test zaproponowany przez Fokena  
i Wichurę (1996), lecz istnieją również testy proponowane przez innych badaczy (Vickers  
i Mahrt, 1997; Mahrt, 1998; Dutaur i in., 1999; Affre i in., 2000). 

Drugi aspekt oceny jakości danych otrzymanych z wyliczeń metodą kowariancji 
wirów dotyczy spełnienia postulatu dobrze rozwiniętej turbulencji. Jedynie bowiem  
w przypadku dobrze rozwiniętej turbulencji można pominąć czynniki adwekcyjne (przy 
dodatkowych założeniach). Jeżeli turbulencja jest słaba to przenoszenie sygnału  
od powierzchni do wysokości czujnika jest stosunkowo wolne i zmiany mierzonych 
parametrów mogą być wywołane przez napływ powietrza z odległych rejonów (jest to 
związane z omówionym niżej obszarem źródłowym). Jednocześnie między czujnikiem  
a powierzchnią Ziemi następować może gromadzenie gazu i pomiary na zadanej wysokości 
nie odzwierciedlają rzeczywistego strumienia z powierzchni Ziemi. W praktyce stosowane są 
dwa sposoby oceny spełnienia warunku dobrze rozwiniętej turbulencji. Najczęściej stosowane 
jest stosunkowo proste kryterium bazujące na wartości progowej prędkości tarciowej !∗. 
Nieco bardziej zaawansowana metoda polega na ocenie różnic między unormowanymi 
odchyleniami standardowymi mierzonych parametrów od ich wartości wynikających z teorii 
podobieństwa Monina-Obuchowa (Thomas i Foken, 2002). 

W celu łącznej oceny jakości obliczonych danych stosuje się różne systemy flag 
(Foken i in., 2012), wskazujące na stopień wiarygodności konkretnego wyniku. 

Z jakością danych związane jest również zagadnienie obszaru źródłowego czujników. 
Na zmierzoną przez każdy czujnik wartość parametru meteorologicznego oprócz czynników 
adwekcyjnych wpływają procesy (np. nagrzewanie, parowanie, emisja gazów) zachodzące na 
pewnym obszarze w najbliższym otoczeniu czujnika, zwanym obszarem źródłowym. Dotyczy 
to zarówno mierzonych wielkości skalarnych (np. temperatura, wilgotność, gęstość gazów), 
wektorowych (wiatr) jak i ich strumieni. Na przykład termometr umieszczony 50 cm nad 
powierzchnią Ziemi będzie wskazywał inną temperaturę nad trawą, inną nad asfaltem. Gdy 
umieścimy go na granicy tych ośrodków zanotowana temperatura będzie zależała od kierunku 
wiatru. Aby stwierdzić jak temperatura powietrza na wysokości 50 cm zależy od typu podłoża 
należałoby wykorzystać tylko te dane, dla których od strony nawietrznej termometru mamy 
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odpowiednio duży obszar jednorodnej powierzchni. Temperatura powierzchni od strony 
zawietrznej oraz odpowiednio daleko od czujnika ze strony nawietrznej w niewielkim stopniu 
wpływa na zarejestrowaną wartość temperatury. Obszar, jaki ma wpływ na wartość 
zmierzonego parametru meteorologicznego, to właśnie obszar źródłowy. Obszar ten nie ma 
ściśle wytyczonej granicy, dlatego w praktyce wyznacza się izolinie, które obejmują obszar  
w określonej części wpływający na zmierzony parametr, np. w 50%, 75% czy 90%. Wielkość 
obszaru źródłowego zależy od wielu czynników, w tym: od warunków meteorologicznych, 
wysokości zamontowania czujnika, jego typu i stałej czasowej, parametrów pomiarowych 
oraz rodzaju wielkości jaką mierzy. Poznanie obszaru źródłowego pozwala stwierdzić czy 
sygnał rejestrowany przez czujnik pochodzi z obszaru o charakterze jednorodnym.   

Celem tego opracowania jest przedstawienie wybranych metod weryfikacji jakości 
danych oraz wyznaczania obszaru źródłowego czujników turbulencyjnych na podstawie 
pomiarów strumieni gazów cieplarnianych wykonywanych w Kopytkowie (Biebrzański Park 
Narodowy) w latach 2013–2015. Podstawowe wiadomości o lokalizacji stanowiska 
pomiarowego, metodyce pomiarów i wyliczania strumieni zostały przedstawione  
w poprzednich rozdziałach, dlatego nie będą one tu omawiane.  
 
4.2. Testy stosowane do sprawdzania postulatu stacjonarności 
 

Postulat stacjonarności zakłada, że statystyczne cechy szeregu pomiarowego nie 
zmieniają się w czasie. Dlatego testy stacjonarności najczęściej porównują wybraną miarę 
statystyczną dla całego przedziału uśredniania z wartościami tej miary w podprzedziałach 
tego przedziału. Istnieje kilka testów stacjonarności, z których trzy zostaną szerzej omówione 
poniżej. 

Najszerzej stosowanym testem stacjonarności jest zaproponowane przez Fokena  
i Wichurę (1996) porównanie wartości strumienia w całym przedziale uśredniania  
(dla Kopytkowa to 1 godz.), ze średnią liczoną na podstawie strumieni wyznaczonych dla 
podprzedziałów tego przedziału. Typowa długość podprzedziału przyjmowana w większości 
prac to 5 min. Miarą spełnienia postulatu stacjonarności jest statystyka: 

 

#$%& = ()*+),-./ 0()*+)12
()*+)12

,         (4.1) 

 
gdzie: 3456478 – strumień badanego gazu c o gęstości 56 liczony dla przedziału 1–godz., 
345649:;<  – średnia ze strumieni liczonych dla 5–minutowych podprzedziałów 

(rozłącznych) tego przedziału2. Warunek stacjonarności uważa się za spełniony, jeżeli 
#$%& < 0,3 (Foken i in., 2004), jednak różni autorzy przyjmują różne wartości progowe. 
Podstawową wadą tego testu jest fakt, że ze względu na występowanie 3456478  
w mianowniku, test ten często odrzuca bliskie zeru strumienie. Dlatego, jeśli wartości 
strumienia są odpowiednio małe, kryterium to trudno uznać za wiarygodne. W przypadku 
pomiarów w Kopytkowie dane takie są przyjmowane jako dobre. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 w przypadku strumienia ciepła jawnego będzie to odpowiednio 34A478, oraz 34A49:;< . 
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Drugi z często stosowanych testów został podany przez Mahrta (1998). Polega on na 
porównaniu odchylenia standardowego strumienia dla przedziału uśredniania ze średnią  
z odchyleń standardowych dla podprzedziałów. W przypadku przedziału jednogodzinnego 
procedura sprowadza się do podzielenia przedziału na B = 6 podprzedziałów 
dziesięciominutowych. W każdym podprzedziale liczony jest strumień turbulencyjny. 
Następnie obliczane jest odchylenie standardowe z tych 6 wartości strumienia, DEFE. Kolejny 
krok polega na podziale każdego z podprzedziałów na G = 6 segmentów. Podobnie jak 
poprzednio strumień liczony jest dla każdego z segmentów a następnie wyznaczane jest 
odchylenie standardowe z tych strumieni w podprzedziale, DH. Odchylenia standardowe  
z podprzedziałów są uśredniane: 

 
#I = 7

J K
DHJ

HL7 .          (4.2) 

 
Miarą stacjonarności jest w tym przypadku iloraz: 
 

#$M = NOPO
QR

.           (4.3) 
 
Jako kryterium spełnienia stacjonarności Mahrt (1998) proponuje #$M > 2, zaznaczając 
jednocześnie, że możliwe jest podwyższenie tego progu, na przykład w warunkach słabego 
wiatru. 

Mniej popularny od dwóch poprzednich jest test zaproponowany przez Dutaura i in. 
(1999) oraz Affre i in. (2000), a następnie zmodyfikowany przez Nemitza i in. (2002). 
Główna idea tego testu polega na ocenie odchylenia od linii prostej skumulowanych wartości 
iloczynów fluktuacji pionowej prędkości ruchu powietrza 34 i fluktuacji gęstości badanego 
gazu 564  (w przypadku ciepła jawnego, fluktuacji temperatury A4). W idealnie stacjonarnym 
przypadku funkcja: 

  
B U = 7

EV
34564

E
W XYU′,         (4.4) 

 
będzie miała charakter liniowy. Dlatego suma odchyleń tej funkcji od prostej może być 
uznana za miarę stacjonarności. W praktyce jako miarę stacjonarności przyjmuje się: 
 

#[\ = ]N^_`
()*+)12

,          (4.5) 

 
gdzie DQRa  oznacza odchylenie standardowe odchyleń funkcji B(U) od prostej regresji tej 
funkcji względem czasu w przedziale uśredniania. Normowanie przez wartość strumienia 
3456478 wprowadzone zostało w celu uzyskania bezwymiarowości tej miary statystycznej 
(Fortuniak, 2010). Podobnie jak w przypadku poprzednich testów różni autorzy przyjmują 
różne wartości progowe statystyki RSC. Na przykład Affre i in. (2000) podają za progową 
wartość 0,5, Nemitz i in. (2002) uznają, że powinno to być 0,2, a Famulari i in. (2009) aż 2,0. 
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W testach stosowanych do analizy danych z Biebrzańskiego Parku Narodowego jako 
spełnienie warunku stacjonarności przyjęto: #[\ < 0,2. 
 

!
Rys. 4.1a. Przebieg strumienia ciepła jawnego QH w Kopytkowie w dniach 8–11.07.2014 r. 
oraz wartości testów statystycznych Fokena i Wichury, RNFW, Mahrta, RNM oraz Dutaura  
i Affre, RSC. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozytywnie zweryfikowane przez 
wszystkie trzy testy stacjonarności, kolorem żółtym – przez co najmniej jeden z testów. 
Przerywane linie poziome oznaczają wartości progowe testów 
!

Stosowanie kilku testów stacjonarności stwarza problem interpretacji rozbieżnych 
wyników tych testów. Z reguły bowiem tylko część przypadków wskazywana jest przez 
wszystkie testy jako spełniająca, bądź jako niespełniająca, warunek stacjonarności. Często 
testy dają sprzeczne wyniki. W celu uniknięcia zbyt wielu poziomów jakości danych 
najprostszym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie za dobre danych, gdy wszystkie testy 
wskazują na spełnienie postulatu stacjonarności lub jeśli chociaż jeden z testów sugeruje 
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poprawność wyników. Pierwsze podejście dostarcza danych bardzo wysokiej jakości, lecz 
często prowadzi do znacznej liczby odrzuconych wartości. Takie dane wyśmienicie nadają się 
do poszukiwania funkcyjnych zależności między analizowanym strumieniem a innymi 
parametrami czy do testowania parametryzacji, lecz niekoniecznie jako szereg bazowy do 
uzupełniania danych. W tym wypadku prawdopodobnie lepiej wykorzystać dane o nieco 
mniejszej wiarygodności (np. zaliczone przez jeden z testów), ale cechujące się mniejszą 
liczbą   braków.  Unika  się  w  ten  sposób  zastępowania  zbyt  wielu  danych  pomiarowych 

 

!
Rys. 4.1b. Przebieg strumienia ciepła utajonego QE w Kopytkowie w dniach 8–11.07.2014 r. 
oraz wartości testów statystycznych Fokena i Wichury, RNFW, Mahrta, RNM oraz Dutaura  
i Affre, RSC. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozytywnie zweryfikowane przez 
wszystkie trzy testy stacjonarności, kolorem żółtym – przez co najmniej jeden z testów. 
Przerywane linie poziome oznaczają wartości progowe testów 
!
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!
Rys. 4.1c. Przebieg strumienia dwutlenku węgla FCO2 w Kopytkowie w dniach 8–
11.07.2014 r. oraz wartości testów statystycznych Fokena i Wichury, RNFW, Mahrta, RNM 
oraz Dutaura i Affre, RSC. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozytywnie 
zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, kolorem żółtym – przez co najmniej 
jeden z testów. Przerywane linie poziome oznaczają wartości progowe testów 
 
sztucznie wygenerowanymi danymi modelowymi (każde uzupełnianie danych  
to zastosowanie pewnego ‘modelu’ do braków). Z dużą uwagą należy również analizować 
jakość danych w przypadku badania wartości ekstremalnych.  

Przykład zastosowania wymienionych testów do danych ze stacji pomiarowej  
w Kopytkowie w dniach 8–11.07.2014 r. przedstawiono na rysunku 4.1. Wybrany okres 
cechował się wyjątkowo sprzyjającymi warunkami, dzięki czemu znaczna liczba danych 
została pozytywnie zweryfikowana przez co najmniej jeden test. W badanym okresie 
przebiegi strumieni ciepła jawnego i ciepła utajonego charakteryzują się regularnym cyklem 
dobowym   z   maksimum   w   okolicach   godzin   południowych   (rys. 4.1a,b).    Mimo   to 
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!
Rys. 4.1d. Przebieg strumienia metanu FCH4 w Kopytkowie w dniach 8–11.07.2014 r. oraz 
wartości testów statystycznych Fokena i Wichury, RNFW, Mahrta, RNM oraz Dutaura i Affre, 
RSC. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie 
trzy testy stacjonarności, kolorem żółtym – przez co najmniej jeden z testów. Przerywane 
linie poziome oznaczają wartości progowe testów 
 
w przypadku QH zaledwie 28 (z 96) wartości zostało pozytywnie zweryfikowanych przez 
wszystkie 3 testy. W przypadku QE są to 46 wartości. Pojawiają się również przypadki, które 
nie zostały zaliczone przez żaden z testów, mimo że nie odstają od regularnego przebiegu 
strumieni. Należy zatem rozważyć ich odrzucenie z dalszych analiz. Jeśli dane będą użyte  
do badania zależności funkcyjnych pomiędzy strumieniami a innymi parametrami,  
to prawdopodobnie bezpieczniej jest korzystać jedynie z wartości pozytywnie 
zweryfikowanych, najlepiej przez wszystkie trzy testy. Jeśli jednak dane te mają posłużyć  
do wyliczenia sum czy średnich z pewnego okresu, to wątpliwą poprawą tego typu oszacowań 
będzie zastąpienie danych charakteryzujących się regularnym przebiegiem, chociaż nie 
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zaliczonych przez wszystkie testy (lub nawet przez żaden test) wartościami modelowanymi. 
Strumień ciepła utajonego pokazuje również wyraźnie wspomniane odrzucanie prawie 
wszystkich nocnych, bliskich zeru, wartości przez test Fokena i Wichury. Strumień ciepła 
jawnego był w nocy lekko ujemny, dzięki czemu został przez ten test pozytywnie 
zweryfikowany, lecz w przypadkach, gdy QH było bliskie zera statystyka RNFW osiągała 
bardzo duże wartości. Podobnie jak QH i QE, strumień dwutlenku węgla FCO2 cechował  
w badanym okresie wyraźnie regularny przebieg (rys. 4.1c). Również i w tym wypadku 
niektóre z surowych strumieni nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez żaden z testów, 
chociaż nie odbiegają wyraźnie od cyklu dobowego. Z drugiej strony, wieczorem 9 lipca, 
wyraźnie niższy od wartości w sąsiednich godzinach, silnie ujemny strumień CO2, został 
pozytywnie zweryfikowany przez dwa testy. Ze względu na brak mechanizmów 
tłumaczących tak silne pochłanianie CO2 o tej godzinie, wartość ta musi być uznana za błędną 
niezależnie od testów statystycznych. Efekt ten pojawia się jeszcze wyraźniej w przypadku 
strumienia metanu (rys. 4.1d). Szczególną uwagę zwracają trudne do fizycznego uzasadnienia 
przypadki silnie ujemnych strumieni, zaliczonych przez co najmniej jeden z testów. Niewielki 
ujemny strumień CH4 jest oczywiście możliwy, lecz pojawiające się gwałtownie wartości, 
rzędu –200 nmol m–2 s–1, trudno uznać za realne. 

Podsumowując należy podkreślić, że statystyczne testy stacjonarności muszą być 
używane w celu weryfikacji jakości strumieni turbulencyjnych otrzymanych z systemów 
kowariancji wirów. Testy te nie mogą być jednak stosowane bezkrytycznie, gdyż jak każde 
narzędzie statystyczne, posiadają pewne ograniczenia. Automatyczne odrzucanie bądź 
przyjmowanie danych jedynie na podstawie przeprowadzonych testów może prowadzić 
zarówno do nadmiernej selekcji danych (niekorzystnej przy liczeniu sum czy średnich  
z dłuższego okresu) jak i do przyjęcia nierealnych fizycznie wartości. Dlatego manualna 
weryfikacja końcowych wyników wydaje się niezbędna, niezależnie od stopnia 
zaawansowania procedur automatycznych. Weryfikacja ta musi być jednak wykonywana  
z dużą ostrożnością, przez osobę posiadającą znaczne doświadczenie w pomiarach strumieni, 
gdyż może ona prowadzić do przesadnej subiektywizacji rezultatów. 
 
4.3. Sprawdzanie warunku dobrze rozwiniętej turbulencji 
 
 Postulat dobrze rozwiniętej turbulencji może być weryfikowany poprzez porównanie 
unormowanych odchyleń standardowych parametrów meteorologicznych z ich wartościami 
określonymi poprzez uniwersalne funkcje teorii Monina-Obuchowa (Foken i in., 2004). 
Najczęściej stosowane uniwersalne funkcje unormowanych odchyleń standardowych 
przyjmują postać: 
 

Nd,e,f
g∗

= h7 i
j
6k

,          (4.6) 

 
w przypadku składowych ruchu powietrza oraz: 
 

Nl
m∗
= h7 i

j
6k

,           (4.7) 
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w przypadku wielkości skalarnej, ξ. Stałe h7 i h] w tych wzorach zależą od mierzonego 
parametru oraz od parametru stabilności z/L (Tabela 4.1). W przypadku wielkości skalarnych 
przyjmuje się z reguły funkcje uniwersalne wypracowane dla temperatury. W podanych 
wzorach, z oznacza efektywną wysokość pomiarów, L – długość obuchowa, !∗ – prędkość 
tarciową, n∗ – dynamiczną wartość parametru ξ. W celu określenia zgodności zmierzonej 
wartości unormowanego odchylenia standardowego z funkcją uniwersalną obliczana jest 
statystyka: 
 

BA\ = (No/q∗)-rstu0(No/q∗)vr-.wxu

(No/q∗)-rstu
,        (4.8) 

 
gdzie X jest jedną ze zmiennych u, v, w, ξ. Warunek dobrze rozwiniętej turbulencji przyjmuje 
się za spełniony jeśli BA\ < 0,3. 

 
Tabela 4.1. Współczynniki uniwersalnych funkcji całkowych charakterystyk turbulencji 

(za: Foken i in., 2012) 
 

Parametr z/L a c 

D3/!∗ 0 > z/L > –0,032 1,3 0 
 –0,032 > z/L 2,0 1/8 

D!/!∗ 0 > z/L > –0,032 2,7 0 
 –0,032 > z/L 4,15 1/8 

DA/A∗ 0,02 < z/L < 1 1,4 –1/4 
 0,02 > z/L > –0,062 0,5 –1/2 
 –0,062 > z/L > –1 1,0 –1/4 
 –1 > z/L 1,0 –1/3 

 
 

Na rysunkach 4.2a–f przedstawiono liczone na podstawie danych pomiarowych  
z Kopytkowa z lat 2013–2015 unormowane odchylenia standardowe pionowej prędkości 
ruchu powietrza D(/!∗ prędkości wiatru wzdłuż kierunku wiatru średniego Dg/!∗ 
temperatury Dy/A∗, wilgotności bezwzględnej D*z]{/5z]{∗ gęstości dwutlenku węgla 
D*|{]/5|{]∗ i gęstości metanu D*|z}/5|z}∗ dla równowagi chwiejnej (z/L < 0) i równowagi 
stałej (z/L > 0). Linie przerywane na rysunkach wyznaczają przedział spełnienia warunku 
dobrze rozwiniętej turbulencji zgodnie z kryterium BA\ < 0,3 dla uniwersalnych funkcji 
określonych równaniami (4.6) – (4.7) z wartościami parametrów podanymi w tabeli 4.1. 
Wyniki pokazują, że zastosowanie powyższego kryterium z tak zdefiniowanymi funkcjami 
uniwersalnymi może być stosowane jedynie dla składowych ruchu powietrza. W zasadzie 
dane pozytywnie zweryfikowane przez trzy testy stacjonarności mieszczą się w przedziale 
testu, lecz niektóre wartości mogą zostać odrzucone ze względu na nienajlepsze dopasowanie 
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Rys. 4.2a. Unormowane odchylenie standardowe pionowej składowej ruchu powietrza D(/!∗ 
w funkcji stabilności dla równowagi chwiejnej (z/L < 0 – górny rysunek) i stałej  
(z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki pomiarów z lat 2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy); z – efektywna wysokość pomiarów, L – długość Obuchowa. Ciemne punkty 
oznaczają wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, 
jasne – wszystkie wartości. Przerywane linie oznaczają zakres statystyki ITC przy przyjęciu 
modelu z równania (4.6) 
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Rys. 4.2b. Unormowane odchylenie standardowe pionowej składowej ruchu powietrza 
wzdłuż średniego kierunku wiatru D(/!∗ w funkcji stabilności dla równowagi chwiejnej  
(z/L < 0 – górny rysunek) i stałej (z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki pomiarów z lat  
2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy); z – efektywna wysokość pomiarów, 
L – długość Obuchowa. Ciemne punkty oznaczają wartości pozytywnie zweryfikowane przez 
wszystkie trzy testy stacjonarności, jasne – wszystkie wartości. Przerywane linie oznaczają 
zakres statystyki ITC przy przyjęciu modelu z równania (4.6) 
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Rys. 4.2c. Unormowane odchylenie standardowe temperatury Dy/A∗ w funkcji stabilności dla 
równowagi chwiejnej (z/L < 0 – górny rysunek) i stałej (z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki 
pomiarów z lat 2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy); z – efektywna 
wysokość pomiarów, L – długość Obuchowa. Ciemne punkty oznaczają wartości pozytywnie 
zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, jasne – wszystkie wartości. 
Przerywane linie oznaczają zakres statystyki ITC przy przyjęciu modelu z równania (4.6) 
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Rys. 4.2d. Unormowane odchylenie standardowe wilgotności bezwzględnej D*z]{/5z]{∗  
w funkcji stabilności dla równowagi chwiejnej (z/L < 0 – górny rysunek) i stałej  
(z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki pomiarów z lat 2013 – 2015 w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy). z – efektywna wysokość pomiarów, L – długość Obuchowa. Ciemne punkty 
oznaczają wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, 
jasne – wszystkie wartości. Przerywane linie oznaczają zakres statystyki ITC przy przyjęciu 
modelu z równania (4.7) 
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Rys. 4.2e. Unormowane odchylenie standardowe gęstości dwutlenku węgla D*|{]/5|{]∗  
w funkcji stabilności dla równowagi chwiejnej (z/L < 0 – górny rysunek) i stałej  
(z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki pomiarów z lat 2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy); z – efektywna wysokość pomiarów, L – długość Obuchowa. Ciemne punkty 
oznaczają wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, 
jasne – wszystkie wartości. Przerywane linie oznaczają zakres statystyki ITC przy przyjęciu 
modelu z równania (4.7) 
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Rys. 4.2f. Unormowane odchylenie standardowe gęstości metanu D*|z}/5|z}∗ w funkcji 
stabilności dla równowagi chwiejnej (z/L < 0 – górny rysunek) i stałej  
(z/L > 0 – dolny rysunek). Wyniki pomiarów z lat 2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy); z – efektywna wysokość pomiarów, L – długość Obuchowa. Ciemne punkty 
oznaczają wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności, 
jasne – wszystkie wartości. Przerywane linie oznaczają zakres statystyki ITC przy przyjęciu 
modelu z równania (4.7) 
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funkcji uniwersalnych do danych doświadczalnych. Uśrednione w przedziałach wartości 
odchylenia standardowego dla danych pozytywnie zweryfikowanych przez trzy testy 
stacjonarności wskazują na odmienny od założonego modelu teoretycznego przebieg. 
Zdecydowanie gorzej założony model opisuje odchylenia standardowe wielkości skalarnych, 
zwłaszcza dla równowagi stałej. Jednakże nawet dla równowagi chwiejnej, mimo generalnie 
podobnego przebiegu uśrednione przedziałowo wartości pomiarowe unormowanych odchyleń 
standardowych, temperatury, gęstości pary wodnej i gęstości dwutlenku węgla leżą  
w większości poza zakresem przyjętym w teście. Dla równowagi stałej wartości te mają 
nawet jakościowo odmienny przebieg. Pewne podobieństwo obserwuje się jedynie  
w przypadku temperatury. Zdecydowanie najgorzej przyjęty model pasuje do danych metanu. 
Zarówno w przypadku równowagi chwiejnej, jak i stałej równowagi przedziałowo uśrednione 
odchylenia standardowe CH4 mają odmienny przebieg od przyjętej funkcji uniwersalnej  
i wynikających z niej przedziałów kryterium ITC. Chociaż powszechnie polecane jest 
stosowanie tych samych funkcji uniwersalnych, najczęściej w formie opracowanej dla 
temperatury, dla wszystkich parametrów skalarnych (Foken i in., 2012), podejście to nie 
wydaje się uzasadnione nie tylko ze względu na dane empiryczne. Zgodnie z definicją skali 
temperatury, A∗ = −34A4/!∗, dąży ona do zera przy równowadze obojętnej. Zatem wielkość 
Dy/A∗ → ±∞ (zależnie czy od strony równowagi stałej czy chwiejnej). Strumienie 
pozostałych wielkości skalarnych nie muszą z definicji dążyć do zera przy równowadze 
obojętnej, zatem asymptotyczne zachowanie ich unormowanych odchyleń standardowych 
może być odmienne. Nieco łagodniejszą, prostszą formę kryterium ITC podają Jocher i in. 
(2015): Dq/Ç∗ ≤ hUÑℎ(Ü/á). Jednak porównanie z danymi empirycznymi sugeruje,  
że powinna ona zostać zmodyfikowana ze względu na wartość ustaloną dla równowagi stałej. 
Generalnie, aby zastosowanie kryterium ITC nie prowadziło do odrzucania poprawnych 
danych, należałoby najpierw znaleźć odpowiednie formy zależności unormowanych odchyleń 
standardowych od parametru stabilności. W przypadku całkowych charakterystyk turbulencji 
w literaturze znaleźć można bowiem wiele empirycznych formuł, odbiegających od 
przyjętych w powyższym modelu (Panofsky i Dutton, 1984; Högström, 1990; Andreas i in., 
1998; Pahlow i in., 2001; Moreas i in., 2005; Lohou i in., 2010; Fortuniak i in., 2013). Jednak 
ogólna problematyka wyznaczania funkcji uniwersalnych dla całkowych charakterystyk 
turbulencji przekracza ramy niniejszego opracowania. Dlatego w dalszych analizach danych 
ze stacji w Biebrzańskim Parku Narodowym kryterium to nie jest stosowane. Ponieważ 
jednak niektóre gotowe pakiety obliczeniowe automatycznie stosują to kryterium, należy 
każdorazowo sprawdzić czy nie prowadzi ono do błędnej selekcji danych.  

W praktyce pomiarów CO2 postulat dobrze rozwiniętej turbulencji jest często 
weryfikowany poprzez określenie progowej wartości prędkości tarciowej !∗, poniżej której 
założenie to nie jest spełnione (Aubinet i in., 2000; Gu i in., 2005; Reichstein i in., 2005; Barr 
i in, 2010; Aubinet i in., 2012). Chociaż wartość progowa jest niejednokrotnie przyjmowana 
arbitralnie z zakresu 0,1–0,5 m s–1, wskazane jest określenie tej wartości na podstawie 
zależności wielkości strumienia CO2 od !∗. Stosowaną w tym celu procedurą jest wykreślenie 
zależności strumienia CO2 z godzin nocnych od !∗ (średnich wartości strumienia  
w przedziałach !∗) i znalezienie wartości prędkości tarciowej, poniżej której wartości średnie 
strumienia zaczynają być wyraźnie niższe od poziomu otrzymanego dla większych prędkości. 
Ze względu na możliwe korelacje między strumieniem, prędkością tarciową a innymi 
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parametrami (w umiarkowanych szerokościach, głównie z temperaturą) procedura ta powinna 
być stosowana dla danych strumienia z pewnego zakresu skorelowanego parametru  
(np. zakresu temperatury – dane z jednego sezonu, a nie z całego roku). 

Zastosowanie powyższej procedury do danych z Kopytkowa (rys. 4.3) nie wykazuje 
wyraźnego obniżenia wartości strumienia CO2 dla małych wartości prędkości tarciowej.  
W analizie wykorzystano dane z miesięcy letnich (czerwiec – sierpień) dla godzin, w których 
promieniowanie fotysyntetycznie czynne, PAR < 4 µmol m–2 s–1, co pozwoliło na wybór 
danych, kiedy strumień CO2 był ograniczony do oddychania ekosystemu. W przypadku słabej 
turbulencji uwalniany dwutlenek węgla powinien gromadzić się przy powierzchni Ziemi, 
przez co mierzony strumień powinien być mniejszy niż w warunkach dobrego mieszania. 
Jednak, ze względu na stosunkowo niewielką wysokość umieszczenia czujników, efektu 
takiego nie zaobserwowano. Lekką tendencję do zmniejszenia FCO2 dla !∗ mniejszych  
od 0,10–0,15 m s–1 można jedynie zauważyć w przypadku danych pozytywnie 
zweryfikowanych przez jeden z testów stacjonarności, lecz dane o wyższym stopniu 
wiarygodności (zaliczone przez 3 testy) nie potwierdzają tej prawidłowości. W analizie 
danych z Kopytkowa zastosowano jednak kryterium !∗ > 0,1 m s–1 w celu porównywalności 
z innymi wynikami.  

 

 
Rys. 4.3. Zależność strumienia dwutlenku węgla FCO2 od prędkości tarciowej !∗ dla godzin 
nocnych (promieniowanie fotosyntetycznie czynne, PAR < 4 µmol m–2 s–1) w miesiącach 
letnich. Wyniki pomiarów z lat 2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy). 
Kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy 
testy stacjonarności, kolorem niebieskim – przez co najmniej jeden z testów. Grubszą linią 
połączono wartości średnie w przedziałach. Cienkie pionowe „wąsy” oznaczają odchylenie 
standardowe w przedziałach 
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Rys. 4.4. Zależność strumienia metanu FCH4 od siły sygnału analizatora Li7700. Wartości 
pozytywnie zweryfikowane przez wszystkie trzy testy stacjonarności. Wyniki pomiarów z lat 
2013–2015 w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) 
 

Szybkozmienne pomiary stężenia metanu analizatorem Li7700 pozwalają na 
uwzględnienie siły sygnału laserowego jako dodatkowego kryterium jakości danych. Jeśli 
lustro zwielokratniające ścieżkę pomiarową przyrządu jest zabrudzone to siła sygnału spada. 
Na rysunku 4.4 zestawiono strumienie CH4 pozytywnie zweryfikowane przez trzy testy 
stacjonarności w funkcji siły sygnału Li7700. Wraz ze spadkiem siły sygnału, Ss, zwiększa 
się rozrzut zmierzonych wartości FCH4. Zaczynają się również pojawiać trudne do fizycznego 
uzasadnienia duże strumienie ujemne (gwałtowne pochłanianie CH4). Dlatego w analizach 
danych z Kopytkowa przyjęto dwa progi tego parametru: Ss > 45% dla danych bardzo 
wysokiej jakości oraz Ss > 20% dla danych średniej jakości.  
 
4.4. Obszar źródłowy 
 

Wyznaczanie obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych jest jednym  
z elementów weryfikacji jakości danych i interpretacji wyników pozwalającym  
na stwierdzenie czy obszar, który ma wpływ na mierzony strumień ma charakter jednorodny. 
W przypadku niejednorodnego podłoża można natomiast ocenić, jaki jest procentowy udział 
poszczególnych powierzchni w powstawaniu całkowitego strumienia. Istnieją różne metody 
wyznaczania obszaru źródłowego (Vesala i in., 2004; Foken, 2008; Rannik i in., 2012).  
Ze względu na szybkość obliczeń najczęściej stosowane są metody analityczne. Pierwotna 
idea wyznaczania obszaru źródłowego bazowała na koncepcji tzw. odwróconej smugi 
wprowadzonej przez Pasquilla (1972). Koncepcja ta zakładała przyjęcie przeciwnego do 
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rzeczywistego pola wiatru i analizę hipotetycznej smugi zanieczyszczeń z punktu, w którym 
znajduje się czujnik. Izolinie stężenia hipotetycznych zanieczyszczeń z takiego emitora będą 
opisywały (ze względu na odwrócenie wektora wiatru), w jakim stopniu dany obszar wpływa 
na całkowity sygnał rejestrowany przez czujnik. W metodzie analitycznej wykorzystuje się 
różne analityczne modele wypracowane dla dyspersji zanieczyszczeń (Gash, 1986; Schmid  
i Oke, 1990; Schuepp i in., 1990; Horst i Weil, 1992; Schmid, 1994, 1997; Horst, 1999, 2001; 
Haenel i Grünhage, 1999; Hsieh i in., 2000; Kormann i Meixner, 2001; Kljun i in., 2004). 
Bardziej zaawansowane jest podejście wykorzystujące modelowanie Lagrangea (Leclerc  
i Thurtell, 1990; Hsieh i in., 1997; Kljun i in., 2002). W tej metodzie symuluje się trajektorie 
wielu cząstek, przy czym możliwe są dwa rozwiązania: 1) przyjęcie odwróconego pola 
wiatru, potraktowanie czujnika jako emitora cząsteczek i sprawdzanie, w które miejsce 
„trafią” wyemitowane cząstki, lub 2) przyjęcie wiatru rzeczywistego i badanie, które  
z wyemitowanych na pewnym obszarze cząstek „trafią” w czujnik. Modele Lagrangea dają 
lepsze rezultaty, ale są mniej efektywne numerycznie, dlatego często służą jedynie  
do przeprowadzenia symulacji, na podstawie których opracowywane są odpowiednie modele 
analityczne (Hsieh i in., 1997; Hsieh i in., 2000; Kljun i in., 2002; Kljun i in., 2004). 
Najbardziej zaawansowaną metodą wyznaczania obszaru źródłowego jest wykorzystanie 
numerycznych modeli bazujących na symulacji wielkich wirów (LES – ang. Large Eddy 
Simulation) czasami stosowane jako baza do symulacji metodą Lagrangea (Leclerc i in., 
1997; Cai i Leclerc, 2007; Steinfeld i in., 2008). Ze względu na duże wymagania 
obliczeniowe modele wielkich wirów są raczej używane do weryfikacji innych algorytmów 
niż w praktycznej analizie danych z systemów kowariancyjnych. 

Teoretyczne założenia wyznaczania obszaru źródłowego są zagadnieniem dosyć 
obszernym (Vesala i in., 2004; Foken, 2008; Fortuniak, 2010; Rannik i in., 2012), dlatego 
poniżej zostaną przytoczone jedynie praktyczne, techniczne aspekty jego wyznaczania przy 
pomocy trzech algorytmów: dosyć popularnego ze względu na dostępność kodu  
w FORTRANIE algorytmu Schmida (1994, 1997), metody Haenela i Grünhagego (1999) oraz 
powstałego poprzez analityczną parametryzację modelu Lagrangea algorytmu Hsieha i in. 
(2000). 

W celu praktycznego wyznaczenia obszaru źródłowego niezbędne jest zdefiniowanie 
funkcji śladu f, jako funkcji wagowej określającej jaka część emitowanej w danym punkcie 
wielkości dociera do czujnika (rys. 4.5). Sygnał rejestrowany przez czujnik będzie 
superpozycją sygnałów cząstkowych z pewnego otoczenia. Ponieważ nawet odległe punkty 
mogą w niewielkim stopniu wpływać na sygnał w praktyce wyznacza się jedynie obszary, 
które w określonej części P wpływają na mierzony parametr. Na przykład obszar, z którego 
pochodzi połowa (P = 0,5) lub 90% (P = 0,9) mierzonej wartości. Dla każdej wartości P 
można wyznaczyć wiele takich obszarów, dlatego obszar źródłowy jest zdefiniowany jako 
najmniejszy z tych obszarów (zawierający największe wartości f).  

W modelach analitycznych przyjmuje się często, że funkcję śladu można zapisać 
jako złożenie niezależnych rozkładów w kierunku poziomym prostopadłym do kierunku 
wiatru fy i zależnej jedynie od odległości, scałkowanej poprzecznie do kierunku wiatru funkcji 
śladu fF liczonej wzdłuż kierunku wiatru x: 

 
â ä, ã, Üå = âç(ä, ã)â%(ä, Üå),       (4.9) 
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Rys. 4.5. Funkcja śladu dla strumieni turbulencyjnych w przypadku równowagi chwiejnej 
(L = –300 m). Elipsami zaznaczono obszary źródłowe na poziomach 25%, 50%, 75% i 90%. 
Czujnik umieszczony na wysokości 3 m w punkcie (0,0). Prędkość tarciowa 0,5 ms–1, 
odchylenie standardowe prędkości wiatru w kierunku y, σy = 2,5 ms–1. Strzałka oznacza 
kierunek wiatru 
 
gdzie zm – wysokość pomiaru. Funkcja rozkładu w kierunku poziomym fy może być opisana 
modelem gaussowskim dyfuzji smugi w kierunku y, prostopadłym do kierunku wiatru: 
 

â% ä, ã = 7
]éNè

êäë − 7
]

ç
Nè

]
,                 (4.10) 

 
gdzie Dí – odchylenie standardowe smugi w kierunku y, prostopadłym do średniego wektora 
wiatru, zależne od odległości x (im dalej od emitora tym smuga bardziej rozmyta). 
Odchylenie to może być przybliżone przez wartość Dç odchylenia standardowego prędkości 
wiatru w kierunku y i efektywną prędkość smugi U:  Dí = äDç/ì. 

W większości modeli gaussowskich przyjmowana jest ta sama funkcja rozkładu  
w kierunku poziomym. Modele różnią się natomiast scałkowaną poprzecznie do kierunku 
wiatru funkcją śladu. W modelu Schmida (oznaczanego dalej FSAM) scałkowaną 
poprzecznie do kierunku wiatru funkcję śladu określa zależność: 

 

â% ä, Üå = îi
îï X

iñ
i X

g(iñ)
g(i) óXêäë − òiñ

i
ô

,               (4.11) 
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gdzie: Ü - średnia wysokość smugi, !(Üå) - prędkość wiatru na wysokości pomiarów, 
!(Ü) -prędkość smugi, A, B, s - parametry (zestawienie wzorów pozwalających wyznaczyć  
te wielkości zawierają równania 3.78 – 3.91 w publikacji: Fortuniak, 2010). 
 W modelu Haenela i Grünhagego (oznaczanego dalej HG) funkcja ta przyjmuje 
postać: 
 

â% ä, Üå = óXö]
7

iñ

îi

îï
X iñ

i

(õúô)/]
óXêäë − òiñ

i

ô
,              (4.12) 

 

gdzie: ö] = ö
ùû1
k Γ(1/†)/Γ[(1 + †)/2†], Γ – funkcja gamma, a parametr s jest określony 

przez formułę:  
 

† = 1 + 2
§ñ(
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¶
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¶
)
X,                 (4.13) 

 
w której Φm, Ψm to uogólnione funkcje teorii Monina-Obuchowa. 

W trzecim modelu (oznaczanym dalej HKC) zaproponowanym przez Hsieh i in. 
(2000) scałkowana poprzecznie do kierunku wiatru funkcja śladu dana jest wzorem: 

 
â% ä, Üå = 7

™kïk
´Üg¨ á 70¨êäë − 7

™kïk
´Üg¨ á 70¨ ,              (4.14) 

 
Stałe D i P w tym wzorze zależą od typu równowagi, a zu jest nową skalą wysokości: 
 Üg = Üå ln iñ

i®
− 1 + iñ

i®
. 

W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się algorytm wypracowany przez Nataszę Kljun 
(Kljun i in., 2004, 2015). Wykorzystując model Lagrangea autorka opracowała analityczne 
przybliżenie scałkowanej poprzecznie do kierunku wiatru, bezwymiarowej funkcja śladu Ø∗ 
jako bezwymiarowej odległości Ç∗. Funkcja śladu posiada w tym modelu prostą, wygodną  
do wykorzystania formę (w wersji z roku 2015): 
 

Ø∗ = ∞(Ç∗ − Y)±êäë 06

q∗0î
                 (4.15) 

 
gdzie: a = 1,452, b = –1,991, c = 1,462, d = 0,136. Nieco inną postać przyjmuje wzór (4.15) 
we wcześniejszej publikacji (Kljun i in., 2004). Dodatkowo model z roku 2015 pozwala na 
przestrzenne wyznaczenie obszarów źródłowych ze względu na wprowadzenie zależności 
(4.9) i (4.10). Podstawową niedogodnością tej metody jest konieczność oszacowania grubości 
warstwy mieszania w celu transformacji wyników od wartości bezwymiarowych do 
rzeczywistego układu współrzędnych. Mimo istnienia różnych algorytmów na szacowanie tej 
wielkości na podstawie danych przyziemnych, praktycznie określana jest ona dosyć 
subiektywnie. W przypadku konwekcyjnie wymieszanej warstwy granicznej, dla której 
wysokość warstwy mieszania jest rzędu 1 km i pomiarów wykonywanych na wysokości kilku 
metrów, praktycznie wysokość ta nie ma większego znaczenia. Jeżeli jednak stosunek 
wysokości pomiarów do grubości warstwy mieszania jest stosunkowo duży, jak na przykład 
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w warunkach nocnych (jeżeli w ogóle można mówić wtedy o warstwie mieszania),  
to niedokładności oszacowania grubości warstwy mieszania mogą prowadzić do dużych 
błędów. Dlatego metoda może być stosowana jedynie dla parametrów stabilności ≤ < 1. 
 

 

  

Rys. 4.6. Obszary źródłowe strumienia metanu (pozytywnie zweryfikowanego przez trzy 
testy statystyczne) na poziomach P = 50, 75 i 90% dla punktu pomiarowego w Kopytkowie  
w sezonach 2014. Kolor czerwony – model Schmida (1994, 1997), niebieski – model Haenela 
i Grünhagego (1999), czarny – model Hsieha i in. (2000). Żółte linie przerywane wyznaczają 
odległości 100, 200, 300, 400 i 500 m od punktu pomiarowego 
 

Zastosowanie algorytmów FSAM, HG, HKC do wyznaczania obszarów źródłowych 
strumieni turbulencyjnych przedstawiono na rysunkach 4.6 i 4.7. W przedstawionym 
przykładzie wykorzystano dane, dla których strumień metanu z roku 2014 został pozytywnie 
zweryfikowany przez trzy testy statystyczne i cechował się siłą sygnału Li7700 większą od 
45%.  Generalnie wszystkie trzy modele wyznaczają zbliżony obszar źródłowy, jednak obszar 
dla P = 90% wyznaczony modelem HKC jest nieco większy od pozostałych, szczególnie 
jesienią i zimą. W sezonach tych obszary źródłowe są większe i bardziej nieregularne niż 
latem i wiosną, co jest spowodowane występowaniem epizodów równowagi stałej. Wiosną  
i latem obszary źródłowe na poziomie P = 75% przypominają koła o średnicy około 200 m. 

wiosna' lato'

jesień' zima'



K. Fortuniak, W. Pawlak 
 

90 

W tym samym czasie 90% sygnału pochodzi z czterokrotnie większego obszaru o średnicy 
około 400 m. We wszystkich sezonach obszar źródłowy obejmuje charakterystyczne dla 
mokradeł biebrzańskich ekosystemy, głównie trzcinowiska i turzycowiska oraz szuwar 
tatarakowy. W niewielkim stopniu, głównie jesienią i zimą, na całkowity strumień wpływają 
pobliskie łąki; w znikomym tereny uprawne. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie 
zimowym i późnojesiennym mierzone strumienie są bliskie zera i chociaż dynamicznie obszar 
źródłowy zawiera wspomniane typy pokrycia terenu, to w niewielkim stopniu wpływają one 
na bilans roczny mierzonego strumienia.  

 

 

Rys. 4.7. Obszary źródłowe strumienia metanu (pozytywnie zweryfikowanego przez trzy 
testy statystyczne) na poziomach P = 50, 75 i 90% dla punktu pomiarowego w Kopytkowie. 
Cały rok 2014. Kolor czerwony – model Schmida (1994, 1997), niebieski – model Haenela  
i Grünhagego (1999), czarny – model Hsieha i in. (2000). Żółte linie przerywane wyznaczają 
odległości 100, 200, 300, 400 i 500 m od punktu pomiarowego 
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4.5. Podsumowanie 
 

W opracowaniu przedstawiono metody weryfikacji jakości danych otrzymanych  
z pomiarów metodą kowariancji wirów oraz wyznaczania obszaru źródłowego.  
W przeciwieństwie do samego wyznaczania strumieni turbulencyjnych, problem standardów 
weryfikacji jakości danych jest wciąż problemem otwartym. Przeprowadzone analizy 
pokazują, że w wypadku weryfikacji jakości danych automatyczne stosowanie polecanych 
przez większość badaczy i zaimplementowanych do gotowych pakietów obliczeniowych 
testów może prowadzić do błędnych rezultatów. Dlatego, mimo iż technicznie wykonywanie 
pomiarów metodą kowariancji wirów staje się coraz prostsze – komercyjnie dostępne są 
gotowe zestawy pomiarowe oraz pakiety obliczeniowe – uzyskanie wiarygodnych wyników 
wciąż stanowi poważne zagadnienie badawcze. Oprócz wykorzystania gotowego 
oprogramowania celowe wydaje się przeprowadzenie samodzielnych testów pozwalających 
na ocenę adekwatności przyjętych parametryzacji. Szczególną ostrożność zachować należy  
w stosowaniu testów dobrze rozwiniętej turbulencji dla wielkości skalarnych, które  
w przypadku danych z Kopytkowa prowadziłyby do nadmiernej, często błędnej selekcji 
danych. Niezależnie od weryfikacji danych przy pomocy testów statystycznych niezbędna jest 
również selekcja danych oparta na analizie zakresów fizycznie prawdopodobnych wartości. 
Jak pokazano w opracowaniu, w praktyce pomiarowej zdarzają się nierealne wartości 
zaakceptowane przez testy statystyczne.  

Analiza obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych mierzonych na stanowisku  
w Kopytkowie pozwala stwierdzić, że mierzony strumień reprezentuje wartość średnią dla 
obszaru o powierzchni 100–150 tys. m2 pokrytego typową dla bagien biebrzańskich 
roślinnością. Tak duży obszar uśredniania upoważnia do interpretowania wyników, jako 
charakterystycznych w skali całego ekosystemu. Jest to główna zaleta metody kowariancji 
wirów, dzięki której wyniki pomiarów tą metodą w większym stopniu nadają się do 
oszacowań globalnych wymiany gazowej Ziemia-atmosfera niż wyniki metod 
alternatywnych.     
 
Praca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla  
i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. 
Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie prowadzenia badań na terenie 
Parku oraz Państwu Krystynie i Adamowi Raczkowskim z gospodarstwa agroturystycznego „Dworek na końcu 
świata” za opiekę nad stanowiskiem pomiarowym. 
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The methods of data quality control and source area calculations for turbulent fluxes 
  
Abstract 
 
The basic methods of statistical data quality verification and source area calculation for turbulent 
fluxes are presented and discussed in the paper. The empirical base of analysis were results of three 
years (2013–2015) eddy-covariance measurements of energy balance and turbulent fluxes of 
greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) conducted near to the Kopytkowo village 
in Biebrza National Park. We analyzed three stationary tests and tests for well-developed turbulence. It 
is shown that the automatic application of the tests can lead to the rejection of valid values as well as 
approval of unrealistic values. A particular care should be taken using tests for the condition of a well-
developed turbulence. The methods of determining the source area of turbulent fluxes were discussed. 
It has been shown that different analytical algorithms lead to similar results and that in the case 
Kopytkowo the turbulent flux source area covers 100–150 thousand squared meters covered with 
typical for Biebrza wetlands vegetation. 
 
Key words: eddy-covariance method, stationarity tests, footprint function, Biebrza National Park 



 
5. Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA)1 do obliczania 
turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody 
kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego) 
 
Włodzimierz Pawlak2, Krzysztof Fortuniak2 
 
 
Streszczenie 
 
W rozdziale skoncentrowano się na problemie obliczania strumieni turbulencyjnych masy i energii 
oraz procedurach obliczeniowych stosowanych w przypadku danych o fluktuacji gazów 
cieplarnianych zmierzonych za pomocą czujników wyposażonych w otwartą ścieżkę pomiarową. 
Omówiono najpopularniejszą obecnie, ogólnie dostępną aplikację EddyPro® firmy LI-COR (USA)  
i na przykładzie jej działania przybliżono szeroką gamę problemów, jakie można napotkać podczas 
wyznaczania strumieni turbulencyjnych. Szczegółowo opisano zalety programu, omówiono sposób 
importowania danych, przybliżono kolejne kroki postępowania, ekspresowy i zaawansowany tryb 
działania oraz sposób zapisu danych. Na podstawie wybranych fragmentów pomiarów 
przeprowadzonych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) scharakteryzowano wybrane 
problemy związane ze stosowaniem procedur i poprawek rozwiązywanych różnymi metodami.   
 
Słowa kluczowe: strumień turbulencyjny, metoda kowariancji wirów, metodyka obliczeń 
 
 
5.1. Wstęp 
 

Prawidłowy pomiar turbulencyjnych strumieni ciepła i gazów cieplarnianych jest 
jednym z kluczowych problemów obecnej meteorologii i klimatologii. Dane tego typu, jak 
zostało to wspomniane w rozdziale 3, są niezbędne do dalszych badań nad zmianami bilansu 
radiacyjnego Ziemi, zmianami klimatu czy jako dane wejściowe modeli pracujących  
w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Uznawana dzisiaj za standardową metoda 
kowariancji wirów (Baldocchi, 2013, 2014) pozwala na pozyskiwanie szczegółowych danych 
o turbulencyjnej wymianie energii i gazów cieplarnianych między podłożem a atmosferą. 
Jedną z zalet metody jest możliwość prowadzenia długookresowych, wieloletnich pomiarów, 
w trakcie których wyniki nie odnoszą się do punktu w przestrzeni, a opisują wymianę ciepła 
jawnego, utajonego czy gazów cieplarnianych między atmosferą a różnego rodzaju 
ekosystemami (Aubinet i in., 2012). Efektem obserwowanej w ostatnich 20 latach 
intensyfikacji kampanii pomiarowych jest duża liczba serii pomiarowych zarejestrowanych na 
obszarach w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, od obszarów naturalnych, 
położonych zarówno w strefie międzyzwrotnikowej, jak i umiarkowanej, a nawet polarnej, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Nazwa i  logo EddyPro® jest własnością LI-COR, Inc. (USA) 
2 Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, 
90-139 Łódź, e-mail: wpawlak@uni.lodz.pl, kfortun@uni.lodz.pl  
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przez obszary rolnicze, takie jak pola uprawne, sady czy pola ryżowe, czy tereny 
zurbanizowane, które co prawda zajmują niewielki odsetek powierzchni lądów, ale są 
istotnymi źródłami gazów cieplarnianych dla atmosfery (Aubinet i in., 2012; Ciais i in., 
2013). Liczba prowadzonych kampanii pomiarowych,  mimo iż ciągle się powiększa, jest 
jednak wciąż zbyt mała, co dotyczy zwłaszcza obszarów o niewielkim zaludnieniu, obszarów 
o skrajnych klimatach oraz terenów zurbanizowanych (Baldocchi i in., 2001; Baldocchi 
2003). Głównym problemem powodującym ograniczenie w szerokiej stosowalności metody 
kowariancji wirów są szeroko pojęte problemy logistyczne, od wysokiej ceny stanowiska 
pomiarowego, konieczności stosowania przyrządów rejestrujących fluktuacje badanych 
parametrów (temperatury powierza, pionowej prędkości wiatru, koncentracji gazów 
cieplarnianych itd.) z częstotliwością co najmniej 10 Hz, przez doprowadzenie prądu  
do stanowiska pomiarowego, często umieszczonego na odludnym lub, jak w Kopytkowie  
w Biebrzańskim Parku Narodowym, podmokłym terenie, oraz konieczność pracy  
na ogromnych bazach danych. W trakcie upowszechniania się metody kowariancji wirów 
pojawił się jeszcze jeden problem, który na obecnym etapie jej rozwoju należy traktować jako 
jeden z ważniejszych. Pomimo iż podstawową ideą metody jest wyznaczanie strumieni 
turbulencyjnych jako kowariancji między fluktuacjami pionowej składowej prędkości wiatru 
oraz badanego parametru (temperatury, wilgotności powietrza, koncentracji H2O, CO2, CH4, 
itd.), konieczne jest stosowanie różnego rodzaju poprawek i procedur korygujących uzyskany 
wynik (Stull, 1988; Lee i in., 2004; Foken, 2008; Fortuniak, 2010; Aubinet i in., 2012; Burba 
2013). Czynności te powinny być przeprowadzone we właściwej kolejności oraz wymagają 
znajomości co najmniej podstawowych wiadomości dotyczących metody kowariancji wirów. 
Dodatkowym problemem jest fakt, że w ostatnich latach zaproponowano wiele, często 
odmiennych rozwiązań poprawek i procedur stosowanych do korygowania wartości strumieni 
masy i energii. Różne grupy badawcze stosują je w subiektywny sposób, co stawia pod 
znakiem zapytania porównywalność wyników. W początkowej fazie szerokiego stosowania 
metody kowariancji wirów, kiedy wyznaczano przede wszystkim strumienie ciepła jawnego  
i utajonego, grupy badawcze wyliczały strumienie za pomocą autorskich programów 
obliczeniowych z zastosowaniem popularnych środowisk programistycznych, takich jak  
np. Fortran czy Matlab. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy pomiary rozszerzono 
o wymianę gazów cieplarnianych, pojawiły się pierwsze pakiety obliczeniowe, których 
zadaniem miało być uproszczenie, a przede wszystkim unifikacja, metodyki obliczeniowej 
strumieni turbulencyjnych. Pakiety te, takie jak TK2 (Bayreuth University, Mauder i Foken, 
2011), Alteddy (ALTERRA Institute, Wageningen), ECPack (Wageningen University), 
EddySoft (Max-Planck-Institute for Biogeochemistry, Jena), EdiRE (Univeristy of 
Edinburgh), eth-flux (ETH Zurich) czy TUDD (University of Technology, Dresden), 
realizowały powyższe założenia często jedynie w ograniczonym stopniu (Foken, 2008; 
Mauder i in., 2007, 2008; Fratini i Muder, 2014). Tylko niektóre z nich umożliwiały import 
danych z szerokiej gamy anemometrów ultradźwiękowych, w różny sposób traktowały 
zagadnienie rotacji współrzędnych wiatru, strat spektralnych oraz kontroli jakości danych. 
Niektóre z nich, jak na przykład pakiety eth-flux czy TUDD, dedykowane były tylko do 
konkretnego zestawu przyrządów pomiarowych. Obecnie najczęściej stosowanym programem 
wyliczającym strumienie turbulencyjne w sposób zautomatyzowany jest udostępniany na 
licencji GPL EddyPro® (LICOR, USA), a jego głównymi zaletami są uniwersalność 
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(obsługuje szeroką gamę przyrządów, działa dla systemów z otwartą i zamkniętą ścieżką 
pomiarową – Burba i in., 2012), może pracować bezpośrednio na stanowisku w czasie 
rzeczywistym oraz fakt, że jest to aplikacja regularnie poprawiana i uaktualniana (w drugiej 
połowie 2015 roku udostępniono wersję 6.0).  

EddyPro® jest obecnie zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym programem 
służącym do wyliczania strumieni turbulencyjnych masy i energii co powoduje, że jego 
stosowanie uznaje się dziś za swego rodzaju standard. Nie znaczy to jednak, że jest to 
aplikacja zapewniająca pełną automatyzację obliczeń, a szczegóły dotyczące 
przeprowadzonych pomiarów oraz co najmniej podstawowa wiedza o metodzie kowariancji 
wirów oraz turbulencyjnym transporcie w atmosferze wciąż jest niezbędna. EddyPro® jest 
ponadto programem bardzo rozbudowanym, dlatego w rozdziale tym przedstawione zostanie 
jego działanie, od typów konfiguracji i sposobu importu danych, przez dobór odpowiednich 
poprawek, po charakterystykę danych w plikach wyjściowych. Powyższe zagadnienia 
zilustrowane zostały wynikami obliczeń przeprowadzonych z pomocą EddyPro®, w których 
wykorzystano dane zarejestrowane na stacji pomiarowej wymiany energii i gazów 
cieplarnianych między terenem podmokłym a atmosferą, funkcjonującej od jesieni 2012 roku 
w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wybrane wyniki porównano  
z wynikami uzyskanymi podczas obliczeń strumieni turbulencyjnych masy i energii 
zrealizowanych przy pomocy autorskiego oprogramowania, stworzonego w języku Fortran 
przez autorów rozdziału. 

   
5.2. Przygotowanie pakietu EddyPro® do działania 
 

Metodyka obliczania strumieni turbulencyjnych masy i energii charakteryzuje się 
dużym stopniem rozbudowania. Wymaga stosowania wielu procedur, które muszą być 
implementowane w odpowiedniej kolejności. Przede wszystkim, w odróżnieniu od 
klasycznych pomiarów meteorologicznych, dane charakteryzujące stanowisko pomiarowe 
potrzebne są już na wstępnym etapie obliczeń, a nie na etapie analizy danych. Takie 
parametry jak wysokość pomiaru, średni współczynnik tarcia w bezpośrednim otoczeniu 
stacji, wysokość przesunięcia3 czy odległości między przyrządami muszą być wprowadzone 
już na początku procedury obliczeniowej. W programie EddyPro® dane te wprowadzane są na 
etapie tworzenia projektu obliczeniowego, który, po zapisaniu, umożliwia wielokrotnie 
powtarzanie obliczeń dla kolejnych zarejestrowanych danych.  

Tworzenie projektu (rys. 5.1) można podzielić na dwa etapy. Po pierwsze należy 
wprowadzić wcześniej wspomniane parametry dotyczące stanowiska i zapisać je w postaci 
dodatkowego pliku z rozszerzeniem *.metadata. Po uzupełnieniu informacji dotyczących 
właściwości plików z danymi „raw”4, plik ten wraz plikiem projektu umożliwia obliczania 
strumieni z konkretnego stanowiska na dowolnym komputerze wyposażonym w aplikację 
EddyPro®.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Definicje współczynnika tarcia i wysokości przesunięcia znajdują się w rozdziale 3 
4 Dane „raw” to dane fluktuacji składowych prędkości wiatru, temperatury powietrza i koncentracji gazów 
cieplarnianych rejestrowane z założoną częstotliwością (w przypadku pomiarów w Kopytkowie 10 Hz).  
Ze względu na ogromną liczbę rejestrowanych liczb, zapis z reguły odbywa się do plików 15–, 30– lub  
60–minutowych!
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Rys. 5.1. Aplikacja EddyPro® - panel tworzenia projektu obliczania turbulencyjnych 
strumieni masy i energii (na przykładzie pomiarów realizowanych w Kopytkowie w 
Biebrzańskim Parku Narodowym) 
 

Po drugie należy wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące używanych 
przyrządów, ponieważ EddyPro® umożliwia prowadzenie obliczeń w oparciu o dane 
pochodzące z czujników produkowanych przez różnych producentów, zarówno tych z otwartą 
jak i zamkniętą ścieżką pomiarową. Należy zatem wprowadzić informacje dotyczące 
producenta, modelu, wersji oprogramowania go obsługującego, określić wysokość pomiaru 
oraz format i jednostki mierzonych danych (rys. 5.2). Metoda kowariancji wirów wymaga 
prowadzenia pomiarów z częstotliwością co najmniej 10 Hz, ale fluktuacje żądanych 
parametrów mierzone są przez różne przyrządy umieszczone w różnych punktach przestrzeni, 
co jest jednym z czynników powstawania strat spektralnych5. Należy zatem w programie 
dokładnie zdefiniować wzajemne położenie przyrządów, orientację oraz odległości między 
nimi. Konieczne są również dane o długości ścieżek pomiarowych przyrządów oraz 
wzajemnego położenia ich środków względem siebie. 

Trzecim, równie ważnym dla poprawnej realizacji obliczeń strumieni jest prawidłowy 
import danych do programu. Uniwersalne rozwiązanie tego problemu jest prawdopodobnie 
jedną z przyczyn dużej popularności aplikacji EddyPro® wśród grup badawczych 
realizujących kampanie pomiarowe turbulencyjnych strumieni masy i energii, zarówno tych 
początkujących, jak i bardzo doświadczonych. Pliki „raw” zawierają kolumny liczb, które 
mogą być sformatowane w różny sposób. Zależy to przede wszystkim od rodzaju używanego 
sprzętu oraz konfiguracji systemu pomiarowego. Końcowa postać pliku „raw” zależy zatem 
od urządzenia, które je generuje lub rejestratora (dataloggera), który odpowiada za ich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Zagadnienie strat spektralnych opisano w rozdziale 3 
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archiwizację lub transfer do komputera. W przypadku systemów w całości lub w zasadniczej 
części opartych na czujnikach LI-COR, za zapis danych do plików „raw” odpowiedzialny jest 
rejestrator (tzw.!LI-7550 Analyzer Interface Unit), który konfiguruje je do postaci tzw. plików 
GHG (Tabela 5.1). W przypadku stanowiska pomiarowego w Kopytkowie, które wyposażone 
jest w sprzęt pomiarowy różnych producentów, za transfer i zapis danych odpowiedzialny jest 
datalogger CR5000 (Campbell Scientific, USA). Dane zapisywane są do postaci tzw. plików 
 

 
 
Rys. 5.2. Aplikacja EddyPro® - panel informacji o przyrządach pomiarowych używanych 
podczas pomiarów (producent, model, wysokość pomiaru, generowane zmienne, orientacja, 
itd.) 
 
TBO1 (Tabela 5.1). Istnieją również systemy, w których dane transferowane są bezpośrednio 
do komputera, a zapis odbywa się do tekstowych plików ASCII (Tabela 5.1).  
Dla prawidłowego wczytywania danych „raw” kluczowy jest identyczny format we 
wszystkich plikach, których ilość w zależności od długości okresu pomiarowego może być 
bardzo duża (np. liczba 15–minutowych plików z danymi „raw” w ciągu 30–dniowego 
miesiąca sięga prawie 3 tysięcy). Aplikacja EddyPro® wymaga szczegółowego zdefiniowania 
każdej   z  wczytywanych  kolumn,  od  ich  typu  (liczbowy  lub  tekstowy),  przez  zmienne 
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Tabela 5.1. Przykładowe formaty plików z danymi „raw” mierzonymi z częstotliwością  
10 Hz. Dane zawierają wartości fluktuacji składowych prędkości wiatru, temperatury 
powietrza oraz koncentracji gazów cieplarnianych (H2O, CO2 i/lub CH4). GHG – dane „raw” 
z rejetratora LI-COR, ASCII – plik tekstowy danych „raw” zapisany przez komputer PC, 
TOB1  - dane zapisane przez datalogger CR5000 (Campbell Scientific, USA) w Kopytkowie 
w Biebrzańskim Parku Narodowym 
 
GHG 
Model: LI-7500A Open Path CO2/H2O Analyzer 
SN: 75H-2103 
Instrument: AIU-0497 
File Type: 2 
Software Version: 5.0.1 
Timestamp: 00:00:00 
Timezone: Poland 
DATAH Diagnostic Value Date Time CO2 (mmol/m^3) H2O (mmol/m^3) Temperature (C) Pressure (kPa)
 Aux 1 - U (m/s) Aux 2 - V (m/s) Aux 3 - W (m/s) Aux 4 - Ts (Other) CO2 (umol/mol) H2O (mmol/mol)
 Dew Point (C) AGC CHK 
DATA 246 2015-06-01 00:00:00:000 17.5064 481.221 9.91476 99.4155 0.850849 -0.528569
 0.008564 11.9722 414.364 11.3902 8.74516 43.75 202 
DATA 246 2015-06-01 00:00:00:100 17.5018 481.201 9.91476 99.4224 0.79013 -0.460066
 0.0147915 11.9504 414.269 11.3901 8.74135 43.75 172 
DATA 246 2015-06-01 00:00:00:200 17.4935 480.983 9.91476 99.4039 0.65468 -0.559707
 0.0381451 11.8477 414.108 11.3859 8.73137 43.75 228 
DATA 246 2015-06-01 00:00:00:300 17.4978 480.843 9.91476 99.4224 0.575278 -0.595516
 0.0583839 11.7854 414.203 11.3824 8.73838 43.75  30 
DATA 246 2015-06-01 00:00:00:400 17.5231 481.242 9.91476 99.4085 0.567493 -0.637553
 0.0319166 11.8788 414.799 11.3918 8.74579 43.75  35 

 
ASCII 
121,2015,182,1,29.6,2.6897,.39342,.51226,16.827,16.45,723.81,907.63,16.337,.08753,55.875 
121,2015,182,1,29.7,2.5596,.51565,.43756,16.827,16.443,723.51,906.95,16.325,.0876,55.875 
121,2015,182,1,29.8,2.4374,.63449,.45114,16.827,16.443,723.51,907.49,16.335,.08773,55.875 
121,2015,182,1,29.9,2.4102,.80765,.29496,16.807,16.443,723.51,907.63,16.337,.08753,55.889 
121,2015,182,1,30,2.4261,.91969,.07427,16.807,16.447,723.66,907.36,16.332,.08746,55.889 
 

TOB1 
"TOA5","CR5000","CR5000","2696","CR5000.Std.06","CPU:BPN_CH4.CR5","42635","fastdata" 
"TIMESTAMP","RECORD","CH4mcrmolmol","CH4mmolm3","TLi7700","presLi7700","SS","CO2_mmolm3","CO2_mg
m3","CO2_ppm","H2O_mmolm3","H2O_gm3","u","v","w","Ts" 
"TS","RN","","","","","","","","","","","","","","" 
"","","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp" 
"2015-09-30 23:59:49.2",80722687,2.056847,0.09401075,0.4779778,1018.017,38.05099,49.82109,2192.128,1109.453, 
1984.865,35.72756,0.07123756,-0.8801231,0.02861214,-0.8661156 
"2015-09-30 23:59:49.3",80722688,2.056165,0.09399369,-0.4697914,1018,38.75002,49.77506,2190.103,1108.479, 
1984.865,35.72756,0.008153915,-0.9159279,0.02861214,-0.8627052 
"2015-09-30 23:59:49.4",80722689,2.059916,0.09414714,-0.4779778,1018.007,37.75092,49.79296,2190.89,1108.837, 
1984.899,35.72818,0.03543282,-0.8664837,0.04140091,-0.8149681 
"2015-09-30 23:59:49.5",80722690,2.055142,0.09394255,-0.4779778,1017.997,40.06965,49.75204,2189.09,1107.937, 
1984.865,35.72756,-0.02850342,-0.8903522,-0.03191185,-0.8149681 
"2015-09-30 23:59:49.6",80722691,2.056506,0.09399369,-0.4807053,1017.986,39.29219,49.7384,2188.49,1107.633, 
1984.831,35.72695,0.07123756,-0.9517307,-0.03276443,-0.8388367 

 



Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania… 
!

101 

 
 
Rys. 5.3. Aplikacja EddyPro® - panel informacji o importowanych zmiennych (rodzaj 
zmiennej, typ przyrządu, jednostka, itd.) 
 
(fluktuacje składowych prędkości wiatru, temperatury, koncentracji gazów cieplarnianych 
itp.), po jednostki w jakich zapisane zostały dane (rys. 5.3). Ponadto możliwe jest pominięcie 
wybranych kolumn oraz wybranie separatora, który rozdziela kolumny danych (spacja, 
przecinek, tabulator, średnik itd. itp.). Możliwe jest również zdefiniowanie liczby linii 
nagłówka każdego z plików, które opisują zawartość pliku, a nie są danymi liczbowymi.  
W kolejnym kroku aplikacja automatycznie wczytuje pliki z danymi „raw” i zgodnie  
z informacjami zawartymi w pliku *.metadata łączy je w bloki danych o żądanej długości 
przedziałów (najczęściej 30 lub 60 minut). Prawidłowe zdefiniowanie zawartości i formatu 
pliku ma w przypadku obliczeń strumieni turbulencyjnych bardzo duże znaczenie, dlatego,  
że ogromna ilość przetwarzanych danych bardzo utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich 
kontrolę podczas obliczeń.  

 
5.3. Obliczanie strumieni turbulencyjnych za pomocą EddyPro® – wybór trybu oraz 
kroki postępowania 
 

Po przeprowadzeniu czynności wstępnych program wczytuje dane łącząc je w bloki 
danych o żądanej długości (w przypadku pomiarów w Kopytkowie było to 60 minut),  
a następnie kolejno dla każdego z nich realizuje obliczenia. Po wyznaczeniu kowariancji  
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i wstępnych wartości strumieni aplikacja koryguje je zgodnie z założeniami metody 
kowariancji wirów. Przeprowadzana jest zatem korekcja temperatury mierzonej przez 
anemometr soniczny ze względu na wilgotność powietrza (van Dijk i in., 2004), rotacja 
układu współrzędnych, uśrednienie danych, kompensacja wpływu separacji czujników, 
wyliczane są testy statystyczne dla danych „raw”, realizowana jest kompensacja fluktuacji 
gęstości powietrza, korekcja na straty spektralne oraz spektroskopowa korekcja dla czujnika 
metanu LI7700 (McDermitt i in., 2011). Etapem końcowym jest kontrola jakości danych oraz 
estymacja obszaru źródłowego (Tabela 5.2). Zasadniczym problemem pojawiającym się na 
tym etapie jest fakt, iż większość wymienionych procedur czy poprawek można rozwiązywać 
różnymi sposobami, zaproponowanymi przez różnych badaczy (Tabela 5.2). Odpowiedni ich 
dobór wymaga szczegółowej wiedzy teoretycznej dotyczącej metody kowariancji wirów.  
Co więcej, w przypadku niektórych z nich (np. sposób uśredniania, straty spektralne), wciąż 
trwa dyskusja nad optymalnym doborem rozwiązań.  

Aplikacja EddyPro® umożliwia pracę w dwóch trybach: ekspresowym (express mode) 
oraz zaawansowanym (advanced mode). Tryb ekspresowy zakłada natychmiastowe 
rozpoczęcie obliczeń po prawidłowym zdefiniowaniu zawartości plików „raw” oraz ich 
wczytaniu. Zaletą takiego rozwiązania jest szybkie uzyskanie wyniku, wadą natomiast brak 
możliwości wyboru sposobów rozwiązań kolejnych procedur i korekcji. Tryb ten stosuje się 
najczęściej do wstępnej analizy zmienności czasowej strumieni turbulencyjnych masy  
i energii, głównie w celu wyeliminowani błędów grubych. Przykładowe wyniki obliczeń 
strumieni turbulencyjnych ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz strumieni gazów 
cieplarnianych FH2O, dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4 dla czerwca 2014 roku  
przedstawiono na rys. 5.4. Już na tym etapie widać, jak istotne jest wprowadzanie wszystkich 
zalecanych poprawek, ponieważ różnice między wartością strumieni skorygowanych  
i nieskorygowanych mogą być bardzo duże i sięgać kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu 
procent.  

Tryb zaawansowany umożliwia dostęp do kolejnych kroków procesu obliczeniowego. 
Zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką wykonywania obliczeń strumieni turbulencyjnych masy 
i energii, kolejność obliczania kolejnych poprawek i procedur jest ściśle określona (szczegóły 
w rozdziale 3): 

– eliminacja sztucznie generowanych przez system pomiarowy impulsów  
(ang. spikes detection); 
– eliminacja danych spoza zakresu fizycznie realnych wartości; 
– uśrednianie parametrów w odpowiednio wybranym przedziale czasowym 
(zwykle z zakresu: 15 min. – 1godz.);  
– korekcja ze względu na unoszenie sygnału anemometru akustycznego przez 
wiatr (w większości nowoczesnych anemometrów uwzględniona sprzętowo); 
– obroty układu współrzędnych i transformacje wyników do nowego układu 
współrzędnych; 
– korekcja ze względu na straty spektralne;  
– korekcja strumienia ciepła jawnego ze względu na pomiar temperatury 
anemometrem akustycznym; 
– korekcja ze względu na fluktuacje gęstości (tzw. poprawka WPL); 
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Tabela 5.2. Procedury obliczeniowe oraz metody ich rozwiązywania stosowane podczas 
obliczeń strumieni turbulencyjnych realizowanych za pomocą aplikacji EddyPro® 
(podkreślono rozwiązania wykorzystywane w trybie ekspresowym – wyjaśnienia w tekście 
oraz w rozdziale 3) 
 

Kroki obliczeniowe  
strumieni turbulencyjnych 

Metody rozwiązania 

Rotacja układu współrzędnych 
wiatru 

-! Double rotation 
-! Triple rotation 
-! Sector-wise planar fit (Wilczak i in., 2001) 
-! Sector-wise planar fit with no velocity bias (van Dijk i in., 2004) 

Uśrednianie danych 

-! Block averaging 
-! Linear detrending 
-! Running average 
-! Exponential running average 

Kompensacja wpływu separacji 
czujników 

-! Automatic time lag optimization (optionally as a function of RH 
for H2O) 

-! Maximum covariance with default (circular correlation) 
-! Maximum covariance without default 
-! Constant 
-! None (option to not apply compensation) 

Testy statystyczne dla danych 
„raw” (Vickers i Mahrt, 1997) 

-! Spike count/removal (Mauder i in., 2013) 
-! Amplitude resolution 
-! Dropouts 
-! Absolute limits 
-! Skewness and kurtosis 
-! Discontinuities 
-! Time lags 
-! Angle of attack 
-! Steadiness of horizontal wind 
-! Individually selectable and customizable 

Kompensacja fluktuacji gęstości 
powietrza 

-! Webb i in., 1980 (open path) / Ibrom i in., 2007a (closed path) 
-! Use (or convert to) mixing ratio (Burba i in., 2012) 
-! Optional off-season upatake correction for LI-7500 (Burba i in., 2008) 
-! None (option to not apply compensation) 

Korekcje na straty spektralne 

-! Analytic high-pass filtering correction (Moncrieff i in., 2004) 
-! Low-pass filtering, select and configure: 

-! Moncrieff i in. (1997) 
-! Massman (2000) 
-! Horst (1997) 
-! Ibrom i in. (2007b) 
-! Horst i Lenschow (2009) 
-! Fratini i in. (2012) 

Kontrola jakości danych 

-! Flagging according to Carbo Europe standard (Mauder i Foken, 
2004) 

-! Flagging according to Foken (2003) 
-! Flagging after Göckede i in. (2004) 

footprint 
-! Kljun i in. (2004) 
-! Kormann i Meixner (2001) 
-! Hsieh i in. (2000) 

 



W. Pawlak, K. Fortuniak 
 

104 

 
Rys. 5.4. Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz pary wodnej 
FH2O, dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie 
(Biebrzański Park Narodowy), obliczone za pomocą aplikacji EddyPro® w trybie „express 
mode”. Czarne linie oznaczają strumienie nieskorygowane 
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– w przypadku pomiarów wilgotności powietrza higrometrem kryptonowym, 
poprawka na pochłanianie pasm emisyjnych lampy kryptonowej przez tlen; 
– opcjonalnie inne poprawki (np. na ruchy konwekcyjne wynikające  
z ogrzewania powietrza przez anemometr, poprawki spektroskoopowe);  
– testy spełnienia warunku stacjonarności i dobrze rozwiniętej turbulencji. 
 

Aplikacja EddyPro® w trybie zaawansowanym umożliwia ingerencję w opisany proces.  
Po pierwsze można usunąć z procesu obliczeniowego dowolny krok. Po drugie, w niektórych 
przypadkach można zmieniać założenia brzegowe wybranych kroków (np. długość przedziału 
uśredniania, granice „realności” danych, definiowanie spike detection itd.). Po trzecie 
wreszcie, w przypadku niektórych kroków można zadecydować o sposobie ich rozwiązania. 
Niektóre z poprawek mają bowiem dwa lub więcej różnych rozwiązań (Tabela 5.2), przy 
czym celowość używania niektórych z nich od lat poddawana jest dyskusji (Aubinet i in., 
2012). Do najważniejszych poprawek i procedur posiadających co najmniej dwa różne 
rozwiązania należą:  

 
5.3.1. Rotacja układu współrzędnych wiatru 

 
Jednym z podstawowych kryteriów zapewniających prawidłowy pomiar 

turbulencyjnych strumieni masy i energii jest prawidłowo skonstruowane stanowisko 
pomiarowe. Anemometr ultradźwiękowy, który odpowiedzialny jest za pomiary fluktuacji 
pionowej składowej prędkości wiatru powinien być ustawiony pionowo, tak aby spełniony 
był warunek ! = 0. W praktyce trwałe idealnie pionowe ustawienie przyrządu nie zawsze 
jest możliwe, a ukształtowanie terenu lub istniejące przeszkody, nawet niewielkie, mogą 
wywołać zaburzenie przepływu powietrza. Problem ten eliminuje się poprzez rotację układu 
współrzędnych wiatru, którą szerzej opisano w rozdziale 3. Znane są jednak co najmniej trzy 
sposoby realizacji tej procedury: obroty wokół dwóch osi (z i y) kartezjańskiego układu 
współrzędnych (tzw. podwójna rotacja, Kaimal i Finnigan, 1994; Lee i in., 2004), obroty 
wokół wszystkich trzech osi (tzw. potrójna rotacja, Finnigan i in., 2003; Lee i in., 2004; 
Mauder i Foken, 2011) oraz metoda płaszczyzny średniego przepływu (planar fit method, 
Wilczak i in., 2001). Najczęściej stosowane jest rozwiązanie pierwsze (podwójna rotacja). 
Rozwiązanie drugie (potrójna rotacja), jest często krytykowane jako prowadzące do 
nierealistycznych wyników. Z kolei rozwiązania trzeciego, w przeciwieństwie do dwóch 
poprzednich nie można stosować dla kolejnych, np. 60–minutowych bloków danych,  
a dopiero po zarejestrowaniu danych z dłuższego okresu obliczeniowego, rzędu np. kilku 
miesięcy, co uniemożliwia śledzenie turbulencyjnej wymiany masy i energii na bieżąco. 
Aplikacja EddyPro® umożliwia zastosowania każdego w wymienionych rozwiązań, przy 
czym jako domyślnego używa podwójnej rotacji (rys. 5.5). Rysunki 5.6 i 5.7 pokazują,  
że, stosowanie powyższych metod prowadzi do rozbieżności. Różnice uzależnione są  
od kierunku przepływu powietrza oraz od mierzonego strumienia. Najmniejsze rozbieżności 
obserwuje się w przypadku strumienia ciepła jawnego, są one natomiast zdecydowanie 
wyższe w przypadku wymiany gazów cieplarnianych. Różnice między wartościami strumieni 
obliczonymi bez rotacji oraz z podwójną rotacją są bardzo niewielkie (rys. 5.3), co w tym 
przypadku jest rezultatem dobrze ustawionego anemometru ultradźwiękowego, ale również 
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płaskiego terenu w otoczeniu stacji w Kopytkowie. Zastosowanie innych metod obrotu 
prowadzi do powstawania, w niektórych sektorach napływu powietrza, dość dużych 
rozbieżności. Na przykładzie pomiarów z czerwca 2014 roku można stwierdzić,  
że w niektórych przypadkach różnice te są bardzo duże i sięgają kilkudziesięciu i więcej 
procent. (rys. 5.3). Trudno tutaj doszukać się rozbieżności o charakterze systematycznym 
(rys. 5.5), a najważniejszym problemem wydaje się być pojawianie się pojedynczych, 
wyraźnie różniących się wartości strumieni, które obliczono stosując potrójną rotację oraz 
metodę planar fit. Z punktu widzenia krótkotrwałych kampanii pomiarowych, można 
zaryzykować stwierdzenie, iż dobór metody rotacji układu współrzędnych wiatru nie ma 
charakteru pierwszorzędnego a pojedyncze rozbieżności można uznać za mało istotne.  
W przypadku kampanii długookresowych, mających na celu oszacowanie np. rocznej 
wymiany gazów cieplarnianych, pewna liczba wyraźnie zaniżonych lub zawyżonych 
wyników (których istnienie trudno uzasadnić) może istotnie wpłynąć na końcowe wartości 
rocznych strumieni FH2O, FCO2 czy FCH4. W praktyce większość grup badawczych na 
świecie skłania się ku stosowaniu metody podwójnej rotacji, lub, rzadziej, planar fit (Aubinet 
i in., 2012).  

 

 
 
Rys. 5.5. Aplikacja EddyPro® - panel wyboru rozwiązań procedur i poprawek stosowanych w 
metodzie kowariancji wirów (rotacja układu współrzędnych wiatru, metoda uśredniania, 
maksymalizacja kowariancji, system oznaczania jakości danych po przeprowadzonej kontroli, 
itd.) 
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Rys. 5.6. Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz dwutlenku węgla 
FCO2 i metanu FCH4 w zależności od kierunku wiatru w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie 
(Biebrzański Park Narodowy), obliczone za pomocą aplikacji EddyPro® z użyciem różnych 
metod rotacji układu współrzędnych wiatru 
 

!
!
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Rys. 5.7. Porównanie turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz 
dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy), obliczonych za pomocą aplikacji EddyPro® w zależności od metody rotacji 
układu współrzędnych wiatru (2R – podwójna rotacja, 3R – potrójna rotacja, PF – planar fit) 
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5.3.2. Metoda uśredniania danych 
 
Turbulencyjne strumienie masy i energii oblicza się w pewnych przedziałach czasu. 

Zgodnie z teoretycznymi podstawami metody kowariancji wirów najczęściej stosuje się 
przedziały o długości od 30 do 60 minut6. Aplikacja EddyPro® pozwala na wykonywanie 
obliczeń strumieni turbulencyjnych dla dowolnie długich przedziałów czasowych, pozwala 
również na wybór metody uśredniania danych (rys. 5.8). Problem ten wciąż jest obiektem 
dyskusji, a proponowanych rozwiązań jest co najmniej kilka (Lenschow i in., 1994; Culf, 
2000; Trevino i Andreas, 2000; Finnigan i in., 2003; Lee i in., 2004). Podczas pomiarów  
w Kopytkowie przyjęto rozwiązanie stosowane najczęściej, czyli zwykłe uśrednianie 
przedziałowe. Należy podkreślić, że oprócz prostoty podejście takie posiada bardzo ważną 
cechę: jako jedyne spełnia założenia uśredniania Reynoldsa. Z drugiej jednak strony od wielu 
lat szeroko dyskutowany jest problem konieczności stosowania bardziej zaawansowanych 
metod uśredniania, zwłaszcza w przypadku dużej zmienności danych „raw” lub pojawienia 
się trendu, który powinien być wyeliminowany (McMillen, 1988; Beverland i in., 1996; 
Rannik i Vesala, 1999; Gallagher i in., 2000; Culf, 2000; de Franceschi i Zardi, 2003; 
Moncrieff i in., 2004; Rebmann i in., 2012; Burba, 2013). Stosowanie różnych metod 
uśredniania może jednak prowadzić do dużych rozbieżności w wartościach obliczonych 
strumieni, pojawienia się błędów systematycznych, jak również zaburza własności spektralne 
danych. Autorzy aplikacji EddyPro® umożliwili wybór czterech różnych procedur uśredniania 
danych (Tabela 5.2). Pierwszą z nich jest klasyczne uśrednianie przedziałowe (block 
averaging – domyślna metoda w EddyPro®), a pozostałe zakładają wykorzystanie 
detrendingu liniowego (linear detrending, Gash i Culf, 1996), średniej ruchomej (running 
average, Moncrieff i in., 2004), czy wykładniczej średniej ruchomej (exponential running 
average,! McMillen, 1988; Rannik i Vesala, 1999). Jak wynika z rys. 5.8 zastosowanie 
różnych metod uśredniania może prowadzić do pewnych różnic w wynikach. Na podstawie 
danych z czerwca 2014 roku zarejestrowanych w Kopytkowie można zaryzykować 
stwierdzenie, że w przypadku strumienia ciepła jawnego, metoda uśredniania w niewielkim 
stopniu wpływa na wyniki. Metody zakładające uśrednianie inne niż blokowe dają w tym 
przypadku, średnio, wyniki wyższe o 2–3% (rys. 5.9, górny rząd). Problem jest bardziej 
złożony w przypadku strumieni gazów cieplarnianych. Zastosowanie różnych metod 
uśredniania danych generuje pewne rozbieżności w wynikach strumieni pary wodnej (ciepła 
utajonego), które są jeszcze większe w przypadku strumieni dwutlenku węgla i metanu (rys. 
5.5). Strumienie ciepła utajonego obliczone metodami innymi niż uśrednianie przedziałowe 
zawyżają wartości strumieni o około 5–9% ( w przypadku danych z czerwca 2014), jednak 
strumienie o bardzo rozbieżnych wynikach występują bardzo rzadko. W przypadku 
pozostałych gazów takie rozbieżności są zdecydowanie częstsze i pojawiają się przede 
wszystkim w okresach nieregularności w ogólnej zmienności dobowej strumieni (rys. 5.9, 
5.10). Należy podkreślić, że w takich sytuacjach zastosowanie metody średniej ruchomej czy 
wykładniczej średniej ruchomej daje lepsze wyniki niż w przypadku pozostałych metod  
(rys. 5.10). Najczęstszymi przyczynami pojawiania się nieregularności w zmienności 
czasowej  strumieni  turbulencyjnych jest,  pojawiająca się  najczęściej w godzinach nocnych, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Szersza dyskusja dotycząca doboru przedziału uśredniania znajduje się w rozdziale 3   
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Rys. 5.8. Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz dwutlenku węgla 
FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), 
obliczone za pomocą aplikacji EddyPro® z wykorzystaniem różnych metod uśredniania 
danych!
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Rys. 5.9. Porównanie turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz 
dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy), obliczonych za pomocą aplikacji EddyPro® w zależności od metody 
uśredniania danych (BA – block averaging, LD – linear detrending, RA – running average, 
ERA – exponential running average) 
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Rys. 5.10. Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz dwutlenku węgla 
FCO2 i metanu FCH4 w dniach 15–20 czerwca 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański Park 
Narodowy), obliczone za pomocą aplikacji EddyPro® z wykorzystaniem różnych metod 
uśredniania danych 
 
niewystarczająco rozwinięta turbulencja lub zjawisko nieciągłości turbulencji, czyli 
intermitencja. W takich przypadkach zwykłe uśrednianie blokowe nie spełnia swego zadania. 
Z kolei podczas istnienia dobrze rozwiniętej turbulencji uśrednianie przedziałowe wydaje się 
być najkorzystniejszym, a jednocześnie najprostszym rozwiązaniem. Pozostałe metody należy 
wykorzystywać raczej w sytuacjach kiedy warunki są mniej korzystne dla transportu 
turbulencyjnego. Niestety aplikacja EddyPro® uniemożliwia „płynną” zmianę metody 
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uśredniania w trakcie obliczeń kolejnych wartości strumieni. Metoda uśredniania 
przedziałowego jako jedyna spełnia warunek uśredniania Reynoldsa, wielu badaczy opowiada 
się jednak za stosowaniem metod wykorzystujących detrending. Należy jednak pamiętać  
o tym, że metody te zmieniają własności spektralne szeregów danych „raw”, które należy 
potem korygować. Stosowanie uśredniania innego niż przedziałowe dla długich serii 
pomiarowych, bez względu na stopień rozwoju turbulencji, może prowadzić do korygowania 
szeregów na starty spektralne w okresach kiedy jest to niepotrzebne. Najczęściej wynikiem 
takiego podejścia są zatem zawyżone wartości turbulencyjnej wymiany energii, a przede 
wszystkim gazów cieplarnianych.  

 
5.3.3. Poprawki na straty spektralne 

 
Straty spektralne pojawiające się w danych „raw” (rys. 3.9) są efektem separacji 

przyrządów oraz rozmiarów ich ścieżek pomiarowych. Pojawianie się strat związanych  
z niemożnością uwzględnienia wirów o rozmiarach mniejszych od ścieżek pomiarowych 
przyrządów oraz od odległości między przyrządami (Horst, 1997; Horst i Lenschow, 2009), 
jak również wirów dużo od nich większych, omówione zostało w rozdziale 3. Ogólnie 
wiadomo, że nieuwzględnienie wirów o największych rozmiarach powoduje straty w zakresie 
niskich częstotliwości, a wirów bardzo małych generuje straty wśród częstotliwości 
wysokich. Ponieważ wartość strumienia można wyznaczyć jako pole powierzchni pod 
wykresem spektrum, takie „obcięcie” częstotliwości prowadzi do zaniżania obliczanych 
strumieni turbulencyjnych. Straty spektralne mogą być także generowane sztucznie poprzez, 
opisane w poprzednim podrozdziale, procedury uśredniania danych inne niż klasyczne 
uśrednianie przedziałowe. Spośród szeregu rozwiązań zaproponowanych w ostatnich latach, 
najczęściej stosowane są analityczne poprawki Massmana (2000, 2001) lub Moncrieffa (1997, 
2004). Mimo, że dodawanie poprawek na straty spektralne od lat zajmuje stałe miejsce  
w zestawie procedur wymaganych podczas wyznaczania strumieni turbulencyjnych metodą 
kowariancji wirów, dyskusję nad tym czy ich wartości są odpowiednie należy uznać za wciąż 
otwartą. Aplikacja EddyPro® używana w trybie zaawansowanym umożliwia obliczanie 
wartości strumieni turbulencyjnych masy i energii bez poprawek na straty spektralne bądź  
z różnymi ich wersjami (Tabela 5.2, rys. 5.11). Tryb zaawansowany umożliwia zatem 
prześledzenie udziału poprawek na straty spektralne podczas procesu obliczania  
i korygowania strumieni turbulencyjnych. Na podstawie przykładowych danych 
zrejestrowanych w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), można 
stwierdzić, że, zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, wartości poprawek, niezależnie od 
rodzaju, silnie zależą od rodzaju badanego strumienia (rys. 5.12). Zdecydowanie najmniejsze 
straty spektralne pojawiają się w przypadku strumienia ciepła jawnego. Poprawka na straty 
wśród niskich częstotliwości (związane z niemożnością uwzględnienia w pomiarach 
wszystkich dużych wirów turbulencyjnych) stanowi ułamek procenta. Z kolei poprawka na 
straty wśród wysokich częstotliwości (związana z nieuwzględnianiem w pomiarach bardzo 
małych wirów turbulencyjnych) jest nieco większa, ale nie przekracza 2% (rys. 5.12).  
W przypadku pozostałych strumieni poprawka na straty w przedziale niskich częstotliwości 
również nie odgrywa istotnej roli, zatem jej wkład w korekcję strat spektralnym w badanym 
okresie (czerwiec 2014) można uznać za minimalny czy wręcz nieistotny.  
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Rys. 5.11. Aplikacja EddyPro® - panel wyboru rozwiązań stosowanych do korygowania strat 
spektralnych 
 
Wartość poprawki na straty w przedziale wysokich częstotliwości ma zdecydowanie większe 
wartości. W badanym okresie w przypadku strumienia ciepła utajonego wyniosła około 11%, 
podczas gdy dla pozostałych gazów była jeszcze większa, rzędu 16% (FCO2) i 20% (FCH4). 
Wartości te należy uznać za bardzo znaczące, przy czym pamiętać należy o tym, że niezwykle 
trudno jest rozstrzygnąć czy mamy do czynienia z niedoszacowanymi strumieniami, czy 
przeszacowanymi wartościami poprawek. Wartości sumaryczne poprawki na starty spektralne 
podczas pomiarów w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (rys. 5.12) zawierały się w granicach 
od ~2% (strumień ciepła jawnego) do ~20% (strumień metanu). W liczbach bezwzględnych  
(rys. 5.13) wartość sumarycznej poprawki na straty spektralne nie wydaje się zbyt duża  
w przypadku strumienia ciepła jawnego. W czerwcu 2014 roku wskazywała ona na 
maksymalne niedoszacowanie strumieni ciepła jawnego rzędu 4–5 W m-2. Wyraźnie większa 
wartość poprawki odnotowana została w przypadku strumienia ciepła utajonego. Osiągała ona 
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Rys. 5.12. Porównanie turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz 
dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański 
Park Narodowy), obliczonych za pomocą aplikacji EddyPro® w zależności od rodzaju 
poprawki na straty spektralne (NO – brak poprawki, LF  – poprawka na niskie częstotliwości, 
HF – poprawka na wysokie częstotliwości, LF+HF – sumaryczna poprawka na straty 
spektralne) 
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Rys. 5.13. Wartości poprawki na straty spektralne w funkcji strumieni ciepła jawnego QH  
i utajonego QE oraz dwutlenku węgla FCO2 i metanu FCH4, bez korekcji na starty spektralne 
w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) 
 
do 30–40 W m-2, co stanowiło około 10% wartości strumienia przed korekcją. Podobnie duże 
wartości poprawki na straty spektralne odnotowano w przypadku strumieni masy,  
do 2–3 µmol m-2 s-1 (strumień dwutlenku węgla ) oraz do 0,1–0,2 µmol m-2 s-1 (strumień 
metanu). Oczywiście tak duże wartości poprawki na straty spektralne (w liczbach 
bezwzględnych) nie utrzymują się w ciągu całego roku – zdecydowanie niższe ich wartości 
obserwuje się w chłodnej połowie roku, kiedy turbulencyjna wymiana słabnie i wartości 
strumieni są wielokrotnie niższe. Nie zmienia to jednak faktu, że ten krok w całej procedurze 
obliczania strumieni turbulencyjnych bardzo wyraźnie koryguje ich wartość, co ma istotne 
znaczenie chociażby dla szacowania skumulowanej wymiany rocznej ciepła jawnego  
i utajonego oraz gazów cieplarnianych między podłożem a atmosferą. 
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5.3.4. Kontrola jakości danych 
 

Wyznaczanie strumieni turbulencyjnych masy i energii jest czasochłonnym procesem, 
który, niezależnie jakim narzędziem jest rozwiązywany, musi być realizowany w oparciu  
o procedury w kolejności opisanej w poprzednich podrozdziałach i rozdziale 3. Należy jednak 
podkreślić, że otrzymanie wyników końcowych nie kończy całej procedury, ponieważ należy 
je poddać jeszcze procedurze kontroli jakości (Mauder i in., 2013). Wartości strumieni 
obliczane są w systemie ciągłym, np. co godzinę dla długiego okresu, rzędu roku i więcej. 
Turbulencja, która warunkuje transport masy i energii między podłożem a atmosferą jest 
jednak zmienna w czasie. Jeżeli jest w fazie intensywnego rozwoju, transport pionowy masy  
i energii odbywa się bez zakłóceń, jeżeli natomiast obserwowane jest jej osłabienie lub zanik, 
wartości strumieni (mimo wyliczonych pozornie prawidłowych wartości), mogą być efektem 
innych procesów, takich jak na przykład adwekcja ciepła lub gazów cieplarnianych z innych 
obszarów w otoczeniu stanowiska pomiarowego. Ze względu na brak możliwości obserwacji 
stopnia rozwoju turbulencji in situ (a także jednoznacznego kryterium definiującego fazy jej 
rozwoju), wartości strumieni wyliczone dla warunków niekorzystnych wykrywa się i odrzuca 
w trakcie obliczeń. Czynność ta jest obecnie integralnym etapem podsumowującym cały 
proces obliczania strumieni turbulencyjnych. Obejmuje on zastosowanie różnego rodzaju 
testów statystycznych, których zadaniem jest ocena czy każdy blok danych „raw”  
(np. 30–minutowy czy 1–godzinny) był zarejestrowany w warunkach prawidłowo rozwiniętej 
turbulencji oraz czy spełniony był warunek stacjonarności danych. Aplikacja EddyPro® 
wykorzystuje znany od ponad 10 lat system „flagowania” otrzymanych wyników, przy czym 
można zastosować jeden z trzech jego popularnych wariantów. Pierwszym ze stosowanych 
był system 1-9 zaproponowany przez Fokena (Lee i in., 2004), w którym flaga „1” oznaczała 
dane o najwyższej a „9” najniższej wartości. Uproszczeniem tego systemu są koncepcje 
zaproponowane przez Göckede (system 1-5, Göckede i in., 2006) oraz najpopularniejszy 
obecnie system 0-1-2 Fokena (Mauder i Foken, 2006), w którym dane oznaczone flagą „2” 
należy odrzucić. W praktyce działają one bardzo podobnie, dlatego najczęściej wykorzystuje 
się system 0-1-2. W powyższych systemach wykorzystuje się dwa rodzaje testów 
statystycznych. Zadaniem pierwszych jest ocena stacjonarności danych „raw” w kolejnych 
plikach, podczas gdy drugie oceniają stopień rozwoju turbulencji (szerzej zagadnienie to 
opisano w rozdziale 4). Po obliczeniach i skorygowaniu strumieni turbulencyjnych masy  
i energii w czerwcu 2014 roku otrzymano szereg danych (rys. 5.14), wskazujących  
na istnienie typowej dobowej zmienności wszystkich badanych strumieni. Krótkie luki  
w szeregach (poniżej 10% w całych szeregach) były następstwem opadów atmosferycznych, 
które uniemożliwiają prawidłowy pomiar fluktuacji mierzonych parametrów. System oceny 
jakości danych aplikacji EddyPro® zasugerował jednak, że danych najlepszej jakości (flaga 
„0” w systemie 0-1-2) jest znacznie mniej. W przypadku strumieni ciepła jawnego i utajonego 
flagą „0” oznaczonych zostało, odpowiednio 63,9 oraz 61,8% danych, podczas gdy dla 
strumieni gazów cieplarnianych odsetek był jeszcze mniejszy i wyniósł, odpowiednio 52,1  
i 42,6% danych (rys. 5.14). Jak widać, system oceny wyraźnie różnicuje dane na te zmierzone 
w ciągu dnia (podczas dobrze rozwiniętej turbulencji) oraz nocne, kiedy słabo rozwinięta 
turbulencja, lub jej brak, sugerują, że wartości strumieni nie odpowiadają rzeczywistości, lub 
są efektem innych procesów, takich jak adwekcja czy gromadzenie się gazów cieplarnianych 
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Rys. 5.14. Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego QH i utajonego QE oraz dwutlenku węgla 
FCO2 i metanu FCH4 w czerwcu 2014 roku w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), 
obliczone za pomocą aplikacji EddyPro® po korekcjach (czarna linia) oraz ocenione dwoma 
różnymi metodami kontroli jakości danych (linie czerwona i niebieska) 
 
przy powierzchni Ziemi podczas bezwietrznych nocy. Wadą systemów kontroli jakości 
danych w aplikacji EddyPro® jest wykorzystanie jednego tylko testu sprawdzającego 
spełnienie warunku stacjonarności. Jest nim popularny, szeroko wykorzystywany test Fokena 
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(Foken i Wichura, 1996). Test ten jednak posiada pewne wady, a mianowicie nie do końca 
prawidłowo działa dla niewielkich wartości strumieni, zdarza mu się również odrzucać dane 
zarejestrowane w dobrych warunkach (Fortuniak, 2010). Z tego względu podczas 
wyznaczania strumieni turbulencyjnych masy i energii w Kopytkowie zastosowano 
rozwiązanie alternatywne, zakładające wykorzystanie trzech różnych testów oceniających 
stacjonarność szeregów. Jeżeli chociaż jeden z nich sugerował spełnienie tego warunku, takie 
dane oceniano jako nadające się do dalszych analiz (Fortuniak, 2010). Wyniki obliczeń 
strumieni turbulencyjnych z czerwca 2014 roku (rys. 5.14) pokazują, że zastosowanie takiego 
podejście wydaje się być mniej surowe i odrzuca mniejszą liczbę danych. W skali całego 
okresu badawczego eksperymentu pomiarowego w Kopytkowie (listopad 2012 – listopad 
2015) system stosowany w aplikacji EddyPro® sugeruje, że odsetek „dobrych” danych QH, 
QE, FCO2 i FCH4 (spośród danych po korekcji i zarejestrowanych w okresach kiedy czynniki 
zewnętrzne nie zakłócały pomiarów) wynosi odpowiednio 63,8, 58,6, 51,6 i 50,1%.  
W przypadku rozwiązania alternatywnego odsetki te były większe i wyniosły, odpowiednio 
83,4, 82,1, 75,7 i 78,1%. Ocena danych jest więc zagadnieniem równie problematycznym jak 
wybór rozwiązań podczas kolejnych etapów obliczania strumieni turbulencyjnych. 
Wieloletnie doświadczenia w pomiarach i obliczaniu strumieni sugerują, że nawet najbardziej 
skomplikowane operacje matematyczne i statystyczne należy poprzeć przeglądem szeregu 
danych, co bardzo często jest pomocne w wykrywaniu nieprawidłowych wyników,  
jak również pozwala na identyfikację danych błędnie określonych jako nieprawidłowe.  

 
5.4. Piki wynikowe – zawartość oraz interpretacja 

 
Wyznaczanie wartości strumieni turbulencyjnych jest czynnością nietypową  

w szerokim spektrum pomiarów meteorologicznych. Proces transportu turbulencyjnej 
wymiany masy i energii między podłożem a atmosferą jest bowiem na tyle skomplikowany, 
że do prawidłowej interpretacji wyników konieczne jest zapisywanie, oprócz wynikowych 
wartości strumieni, wielu parametrów dodatkowych. Aplikacja EddyPro® stosowana w trybie 
zaawansowanym również pod tym względem charakteryzuje się dużym stopniem 
zaawansowania. W Tabeli 5.3 zestawiono najważniejsze zmienne zapisywane do pliku 
wynikowego, oznaczonego jako „full_output” w trakcie obliczeń strumieni QH, QE, FH2O, 
FCO2 i FCH4 podczas kampanii pomiarowej prowadzonej w Kopytkowie (Biebrzański Park 
Narodowy) od listopada 2012 roku. Zmienne te to, oprócz wartości strumieni, oznaczenia 
systemem flagowym ich jakości, ale również wartości strumieni przed korekcjami, dane 
dotyczące obszaru źródłowego, wariancje i kowariancje mierzonych parametrów czy dane 
dotyczące zmienności turbulencyjnej energii kinetycznej, prędkości tarciowej, czy stabilności 
atmosfery w trakcie pomiarów. Zmiennych tych jest aż 97, podczas gdy w rzeczywistym 
pliku jest ich około 2 razy więcej. Taka forma zapisu (w postaci pliku *.csv, który można 
łatwo przekonwertować na popularne pliki *.xls czy dowolny plik ASCII typu *.txt czy 
*.dat), zapewnia pełen zestaw danych koniecznych do dalszych analiz turbulencyjnej 
wymiany masy i energii. Aplikacja EddyPro® zapewnia również szeroką gamę plików 
dodatkowych oraz możliwości zapisu w formatach zapisu sugerowanych przez 
międzynarodowe sieci badawcze, takie jak np. AmeriFlux czy GHG-Europe (rys. 5.15). 
Można zatem w oddzielnych plikach zapisywać dane dotyczące otoczenia stanowiska  (pliki 
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Tabela 5.3. Lista wybranych zmiennych w pliku wynikowym typu „full output” aplikacji 
EddyPro® 
 
Lp. zmienna jednostka Opis 
1. filename - Nazwa wczytanego pliku z danymi “raw” 
2. date - data 
3. time - Godzina 
4. file_records - Liczba prawidłowych linii danych w pliku z danymi “raw” 
5. used_records - Liczba linii danych “raw” wykorzystanych do dalszych obliczeń 
6. Tau kg·m-1·s-2 Skorygowany strumień pędu 
7. qc_Tau - Flaga jakości danych strumienia pędu 
8. H W·m-2 Skorygowany strumień ciepła jawnego 
9. qc_H - Flaga jakości danych strumienia ciepła jawnego 
10. LE W·m-2 Skorygowany strumień ciepła utajonego 
11. qc_LE - Flaga jakości strumienia ciepła utajonego 
12. co2_flux µmol·m-2·s-1 Skorygowany strumień dwutlenku węgla 
13. qc_co2_flux - Flaga jakości danych strumienia dwutlenku węgla 
14. h2o_flux mmol·m-2·s-1 Skorygowany strumień pary wodnej 
15. qc_h2o_flux - Flaga jakości danych strumienia pary wodnej 
16. ch4_flux µmol·m-2·s-1 Skorygowany strumień metanu 
17. qc_ch4_flux - Flaga jakości danych strumienia metanu 
18. H_strg W m-2 Strumień ciepła jawnego - storage 
19. LE_strg W m-2 Strumień ciepła utajonego – storage 
20. co2_strg µmol·m-2·s-1 Strumień dwutlenku węgla – storage 
21. h2o_strg mmol·m-2·s-1 Strumień pary wodnej – storage 
22. ch4_strg µmol·m-2·s-1 Strumień metanu – storage 
23. co2_v-adv µmol·s-1·m-2 Pionowa adwekcja dwutlenku węgla 
24. h2o_v-adv mmol·s-1·m-2 Pionowa adwekcja pary wodnej 
25. ch4_v-adv µmol·s-1·m-2 Pionowa adwekcja metanu 
26. co2_molar_density mmol·m-3 Mierzona lub estymowana koncentracja dwutlenku węgla 
27. co2_mole_fraction µmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja dwutlenku węgla 
28. co2_mixing_ratio µmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja dwutlenku węgla 
29. h2o_molar_density mmol·m-3 Mierzona lub estymowana koncentracja pary wodnej 
30. h2o_mole_fraction mmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja pary wodnej 
31. h2o_mixing_ratio mmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja pary wodnej 
32. ch4_molar_density mmol·m-3 Mierzona lub estymowana koncentracja metanu 
33. ch4_mole_fraction µmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja metanu 
34. ch4_mixing_ratio µmol·mol-1 Mierzona lub estymowana koncentracja metanu 
35. sonic_temperature K Temperatura soniczna mierzona przez anemometr soniczny 
36. air_temperature K Średnia temperatura powietrza 
37. air_pressure Pa Średnie ciśnienie atmosferyczne 
38. air_density kg·m-3 Gęstość powietrza 
39. air_heat_capactiy J·K-1·kg-1 Ciepło właściwe powietrza 
40. ET mm·hour-1 parowanie 
41. water_vapor_density kg·m-3 Gęstość pary wodnej 
42. e Pa Prężność pary wodnej 
43. es Pa Prężność pary wodnej nasyconej 
44. specific_humidity kg·kg-1 Wilgotność właściwa 
45. RH % Wilgotność względna 
46. VPD Pa Niedosyt wilgotności 
47. Tdew K Temperatura punktu rosy 
48. u_unrot m·s-1 Średnia składowa u wiatru przed rotacją 
49. v_unrot m·s-1 Średnia składowa v wiatru przed rotacją 
50. w_unrot m·s-1 Średnia składowa w wiatru przed rotacją 
51. u_rot m·s-1 Średnia składowa u wiatru po rotacji 
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52. v_rot m·s-1 Średnia składowa v wiatru po rotacji 
53. w_rot m·s-1 Średnia składowa w wiatru po rotacji 
54. wind_speed m·s-1 Średnia prędkość wiatru 
55. max_wind_speed m·s-1 Maksimum prędkości wiatru 
56. wind_dir ° (deg) Kierunek wiatru 
57. yaw ° (deg) Pierwszy kąt rotacji 
58. pitch ° (deg) Drugi kąt rotacji 
59. u* m·s-1 Prędkość tarciowa 
60. TKE m2·s-1 Turbulencyjna energia kinetyczna 
61. L m Długość Monia Obuchowa 
62. (z-d)/L - Parametr stabilności 
63. bowen_ratio - Współczynnik Bowena 
64. (footprint) model - Model estymujący footprint 
65. x_offset m Odległość udziału strumienia turbulencyjnego poniżej 1% 
66. x_peak m Odległość największego udziału strumienia turbulencyjnego  
67. x_10% m Odległość 10% udziału strumienia turbulencyjnego 
68. x_30% m Odległość 30% udziału strumienia turbulencyjnego 
69. x_50% m Odległość 50% udziału strumienia turbulencyjnego 
70. x_70% m Odległość 70% udziału strumienia turbulencyjnego 
71. x_90% m Odległość 90% udziału strumienia turbulencyjnego 
72. un_Tau kg·m-1·s-2 Nieskorygowany strumień pędu 
73. Tau_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia pędu 
74. un_H W·m-2 Nieskorygowany strumień ciepła jawnego 
75. H_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia ciepłą jawnego 
76. un_LE W·m-2 Nieskorygowany strumień ciepła utajonego 
77. LE_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia ciepła utajonego 
78. un_co2_flux µmol·m-2·s-1 Nieskorygowany strumień dwutlenku węgla 
79. co2_flux_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia dwutlenku węgla 
80. un_h2o_flux mmol·m-2·s-1 Nieskorygowany strumień pary wodnej 
81. h2o_flux_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia pary wodnej 
82. un_ch4_flux µmol·m-2·s-1 Nieskorygowany strumień metanu 
83. ch4_flux_scf - Poprawka na straty spektralne dla strumienia metanu 

84. spikes 
HFu/v/w/ts/co2 
/h2o/ch4/n2 Liczba “spikes” dla każdej mierzonej zmiennej 

85. abs_lim 
HFu/v/w/ts/co2 
/h2o/ch4/n2 

Liczba odrzuconych danych każdej zmiennej ze względu na 
przekroczony zakres 

86. RSSI m2·s-2 Średnia wartość Relative Signal Strength Indicator (LI7700) 
87. u_var m2·s-2 Wariancja zmiennej u 
88. v_var m2·s-2 Wariancja zmiennej v 
89. w_var K2 Wariancja zmiennej w 
90. ts_var - Wariancja temperatury powietrza 
91. co2_var - Wariancja koncentracji dwutlenku węgla 
92. h2o_var - Wariancja koncentracji pary wodnej 
93. ch4_var - Wariancja koncentracji metanu 
94. w/ts_cov m·s-1·K Kowariancja zmiennych w i temperatury powietrza 
95. w/co2_cov - Kowariancja zmiennych w i koncentracji dwutlenku węgla 
96. w/h2o_cov - Kowariancja zmiennych w i koncentracji pary wodnej 
97. w/ch4_cov - Kowariancja zmiennych w i koncentracji metanu 

 
 
metadata), szczegółowe statystyki wyznaczane podczas procesu kontroli jakości danych, jak 
również wyliczone przez aplikację spektra i ko-spektra zmiennych. Szczególnie cennym 
wydaje się zapis (w oddzielnym katalogu) plików z wartościami strumieni i innych 
parametrów po każdym z kroków procedury obliczania strumieni turbulencyjnych.  
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W przypadku wątpliwości co do otrzymanych wartości, zestawienia te są niezwykle pomocne 
w ich rozstrzyganiu. 
 

 
 
Rys. 5.15. Aplikacja EddyPro® - panel wyboru danych zapisywanych do plików wynikowych 
 
 
5.5. Podsumowanie 
 

Aplikacja EddyPro® jest niezwykle funkcjonalnym narzędziem umożliwiającym 
sprawne, automatyczne i bardzo dokładne obliczanie strumieni turbulencyjnych masy  
i energii. Przede wszystkim wyposażono ją w czytelny i funkcjonalny interfejs, który 
usprawnia prowadzenie obliczeń. Podczas jednego cyklu obliczeniowego aplikacja wyznacza 
jednocześnie strumienie ciepła jawnego i utajonego oraz strumienie gazów cieplarnianych 
(pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu). Inną jej zaletą jest prowadzenie obliczeń w formie 
projektu, z dodatkowym plikiem typu *.metadata, który jest zapisem konfiguracji aplikacji dla 
konkretnego stanowiska pomiarowego. Po przeniesieniu go wraz z danymi „raw” na inny 
komputer eliminuje to konieczność ponownej konfiguracji aplikacji i umożliwia szybkie 
wznowienie obliczeń. Ważną cechą jest również możliwość wczytywania danych 
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pochodzących z bardzo różnych przyrządów (nie tylko tych produkowanych przez firmę  
LI-COR) oraz sformatowanych w praktycznie dowolny sposób. W trybie zaawansowanym 
aplikacja umożliwia podjęcie decyzji o zastosowaniu różnych rozwiązań matematyczno-
statystycznych dla każdego kroku podczas wyznaczania strumieni turbulencyjnych masy  
i energii. Można również śledzić wkład kolejnych poprawek w korygowanie wstępnie 
obliczonych strumieni, jak również zapisać w plikach szerokie spektrum parametrów 
dodatkowych, ułatwiających dalszą analizę wyników. Wszystkie powyższe zalety, jak 
również to, że EddyPro® jest aplikacją ciągle rozwijaną i poprawianą, powoduje, że w chwili 
obecnej uznaje się ją za standardowe narzędzie obliczeniowe w mikrometeorologicznych 
badaniach nad wymianą ciepła oraz gazów cieplarnianych między powierzchnią w dowolnym 
stopniu przekształconą przez człowieka a atmosferą. Opisana w kolejnych podrozdziałach tej 
części opracowania wszechstronność aplikacji, przejawiająca się mnogością rozwiązań  
i kombinacji poprawek i procedur możliwych do zastosowania podczas obliczeń, 
paradoksalnie wydaje się być też jej słabą stroną. Istnienie standardowego narzędzia zapewnia 
rzecz jasna reprezentatywność i porównywalność wyników pochodzących ze stanowisk 
realizujących pomiary na terenach o często zdecydowanie odmiennych cechach 
aerodynamicznych i przyrodniczych. Problemem wymagającym jednak szerszego spojrzenia 
jest pytanie czy rzeczywiście to standardowe narzędzie dostarcza standardowych wyników. 
Wiele grup badawczych wykorzystuje w swoich badaniach EddyPro®, ale jeżeli każda z nich 
używa trybu zaawansowanego z własną kombinacją rozwiązań poprawek, porównywalność 
wyników należy traktować z pewną ostrożnością. Opisane wcześniej możliwości 
zastosowania różnych rozwiązań podczas tylko kilku etapów obliczania strumienia 
turbulencyjnych masy i energii (na przykładzie danych z Kopytkowa w Biebrzańskim Parku 
Narodowym), pokazują, że subiektywny ich wybór może wpływać znacząco na otrzymane 
wyniki. Przyczyna takiej sytuacji w rzeczywistości tkwi poza aplikacją (jak również poza 
każdą inną aplikacją, czy autorskim zestawem programów obliczeniowych sporządzanych 
przez różne grupy badawcze), ponieważ sama metoda kowariancji wirów, mimo bardzo 
szerokiego jej zastosowania na całym świecie, wciąż znajduje się w fazie rozwoju (Baldocchi 
i in., 1988; Lee i in., 2004; Foken, 2008; Fortuniak, 2012; Aubinet i in., 2012; Baldocchi, 
2014; Fratini i in., 2014). Pomimo ustalenia najważniejszych zasad definiujących prawidłowy 
pomiar i obliczanie strumieni turbulencyjnych masy i energii, trudno w jednoznaczny sposób 
ocenić precyzję i jakość otrzymanych wyników.  
 
Praca wykonana w ramach projektu “Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla  
i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. 
Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie prowadzenia badań na terenie 
Parku oraz Państwu Krystynie i Adamowi Raczkowskim z gospodarstwa agroturystycznego „Dworek na końcu 
świata” za opiekę nad stanowiskiem pomiarowym. 
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Application of EddyPro® software for calculation of turbulent fluxes of heat and energy 
with use of eddy covariance method (Kopytkowo, Biebrza National Park case study)  
  
Abstract 
 
The chapter focuses on the problem of calculating the turbulent fluxes of mass and energy and 
procedures used in the case of data greenhouse gases fluctuations in the air measured by sensors 
equipped with an open path. The most popular and widely available application EddyPro® developed 
by company LI-COR (USA) has been discussed. On the basis of its operation a wide range of 
problems encountered during turbulent fluxes has been shown. Moreover, the chapter describes in 
details the advantages of the program, discusses how to import data, describes all the steps of 
calculations, express and advanced mode of its action and the method of recording data in output files. 
On the basis of selected parts of measurements carried out in Kopytkowo (Biebrza National Park) 
selected problems associated with the application of procedures and corrections resolved by different 
methods has been emphasized.  
 
Key words: turbulent flux, eddy covariance method, calculation methodology 



 
6. Praktyczne aspekty zastosowania metody komorowej w pomiarach 
ekshalacji gazów z gleby do atmosfery 
 
Arkadiusz Niewiadomski1, Wojciech Tołoczko1 
 
 
Streszczenie 
 
Pomiar respiracji glebowej jest interesującym problemem badawczym współczesnej nauki. Mnogość 
metod i technik pomiarowych sprawia, że w zależności od miejsca prowadzenia badań i licznych 
czynników wpływających na wielkość emisji gazów z gleby do atmosfery, badacze napotykają na 
szereg trudności. W niniejszej pracy zestawiono najpopularniejsze sposoby prowadzenia pomiarów z 
wykorzystaniem metod komorowych. Zaprezentowano założenia metodyczne pomiaru wielkości 
wydzielania CO2 z gleby przy użyciu metody chemicznej oraz technik NDIR. Dokonano także krótkiej 
charakterystyki komór pomiarowych z uwzględnieniem ich rodzajów. Autorzy, bazując na znacznej 
liczbie pozycji literaturowych, przedstawili główne techniczne i środowiskowe czynniki wpływające 
na poprawność prowadzonych badań wraz z propozycją rozwiązań najczęściej spotykanych 
problemów technicznych. 
 
Słowa kluczowe: respiracja gleb, metodyka pomiarów, techniki komorowe, wilgotność gleby, 
użytkowanie gruntów 
 
 
6.1. Wprowadzenie 
 

Wymiana węgla między wierzchnią warstwą gleby a atmosferą jest jednym  
z kluczowych elementów globalnego bilansu węgla w ekosystemach (Raich i Schlesinger, 
1992; Kasimir-Klemedtsson i in., 1997; Martin in., 2004; Kutzbach i in., 2007). Mimo 
wieloletnich badań w tym zakresie metodyka pomiarów ciągle jest usprawniana. Wynika to 
przede wszystkim ze złożoności procesu wymiany gazowej zachodzącej na styku dwóch 
różnych ośrodków, jakimi są gleba i atmosfera. Precyzyjny pomiar wielkości tego procesu 
uznawany jest za jedno z najtrudniejszych współczesnych wyzwań nauki (Rayment i Jarvis, 
1997). W znacznej mierze widać to po liczbie publikacji dotyczących rozmiarów ekshalacji 
lub respiracji glebowej, zwłaszcza w odniesieniu do dwutlenku węgla, czyli tlenku węgla IV 
(Koizumi i in., 1991; Nakadai i in., 1993; Jensen i in., 1996; Fang i Moncrieff, 1998a; King  
i Harrison, 2002; Migné i in., 2002; Rastogi i in., 2002; Rochette i Hutchinson, 2005; Hao  
i Jiang, 2014), a coraz częściej także innych gazów jak: metan – CH4, podtlenek azotu – N2O 
czy niektóre związki siarki (Nykänen i in., 1995; Kasimir-Klemedtsson i in., 1997; Smith  
i in., 2003; Maljanen i in., 2004; Li, 2007; Maljanen i in., 2007; Masunaga i in., 2007).  
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwinęło się szereg metod służących pomiarowi 
wydzielania gazów z gleby (Rayment i Jarvis, 1997; Rochette i in., 1997). Jednymi  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Pracownia Gleboznawstwa i Geoekologii, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, 
Uniwersytet Łódzki, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, e-mail: glebozn@uni.lodz.pl l 
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z najpopularniejszych i przy okazji najdokładniejszych technik są tzw. metody komorowe 
(Lapitan i in., 1999; Kusa i in., 2008). Każda metoda pomiarowa mimo posiadanych zalet 
obarczona jest jednak szeregiem wad i ograniczeń, których uwzględnienie w rozważaniach 
naukowych ma szczególne znaczenie dla wiarygodności uzyskanych rezultatów. Tak też jest 
w przypadku metod komorowych, których wiarygodność, precyzja i ograniczenia stały się 
przedmiotem licznych publikacji naukowych (Fang i Moncrieff, 1996; Rayment, 2000; 
Welles i in., 2001; Davidson i in., 2002; Schneider i in., 2009). Obecnie największym 
problemem jest możliwość prowadzenia tzw. pomiarów ciągłych, czyli obrazujących 
zmienność stężenia, np. CO2 w długim okresie czasu (liczonym w miesiącach, a nawet 
latach). Metody mikrometeorologiczne, takie jak metoda kowariancji wirów, wydają się  
w tym względzie o wiele wygodniejsze do zastosowania, choć także nie są pozbawione 
ograniczeń (Baldocchi i in., 1986; Pawlak i in., 2012). Duża liczba badań z zakresu pomiarów 
strumieni gazów cieplarnianych i chęć wyeliminowania błędów były wielokrotnie 
przedmiotem badań porównawczych w zakresie stosowanych metod i technik pomiarowych 
(Jensen i in., 1996; Bekku i in., 1997; Norman i in., 1997; Rochette i in., 1997; Lapitan i in., 
1999; Janssens i in., 2000; King i Harrison 2002; Yim i in., 2002; Savage, Davidson, 2003; 
Freijer i Bouten 2004; Pumpanen i in., 2004; Rochette i Hutchinson, 2005; Kusa i in., 2008; 
Pereira de Mello-Iwo i Salcedo, 2012).  

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie empirycznego podejścia do metod 
komorowych wraz z charakterystyką prowadzenia pomiarów terenowych i kalkulacją 
wyników. Aspekty te opisano z uwzględnieniem najczęściej spotykanych, praktycznych 
problemów związanych z wpływem czynników stymulujących bądź ograniczających 
wymianę gazową pomiędzy glebą i atmosferą oraz wpływających na prawidłowość 
pomiarów.  
 
6.2. Przegląd technik i sposobów prowadzenia pomiarów 
 
 Komorowe metody pomiaru strumieni wymiany gazowej pomiędzy glebą i atmosferą 
bazują na kilku podstawowych założeniach. Pierwszym, jest stwierdzenie zależności 
zachodzących pomiędzy obecnymi w glebie mikroorganizmami odpowiedzialnymi za rozkład 
obumarłej materii organicznej, często określane mianem respiracji glebowej mającej 
kluczowe znaczenie w obiegu węgla w środowisku przyrodniczym ekosystemów lądowych 
(Rochette i in., 1991; Rochette i in., 1997; Tüfekçioĝlu i Küçük, 2004; Rochette i Hutchinson, 
2005; Keith i Wong, 2006; Tang i in., 2006; Sakata i in., 2007; Hao i Jiang, 2014). Składają 
się na nie: 

–! organizmy autotroficzne (głównie rośliny) będące konsumentami nieorganicznych 
produktów rozkładu, które w biochemicznym procesie fotosyntezy przekształcają je  
w związki organiczne przy udziale światła, 

–! organizmy heterotroficzne (większość bakterii i grzybów) odpowiedzialnych  
za butwienie (oksydację) i towarzyszące temu procesowi wydzielanie związków 
nieorganicznych, takich jak CO2, NO2, SO2 oraz procesy gnilne, którym towarzyszy 
wydzielanie związków organicznych, głównie CH4, ale także NH3 i H2S. 
Zainteresowanie zagadnieniem wymiany gazowej między wierzchnią warstwą gleby  

i atmosferą było przedmiotem badań już w latach 30. dwudziestego wieku. Badania nad 
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wielkością wydzielania CO2 z zastosowaniem samodzielnie skonstruowanego aparatu 
prowadził m.in. Lundegårdh (1927). Bardzo popularną metodą było wykorzystanie do 
absorpcji uwalnianego z gleby CO2 mianowanych roztworów zasadowych (np. KOH lub 
NaOH) i stwierdzenie ilościowego ich ubytku w reakcji z tymże gazem (Edwards, 1982; 
Tołoczko i Niewiadomski, 2010) (rys. 1). Metoda ta była wykorzystywana już w pierwszej 
połowie XX wieku (Lundegårdh, 1927). Jest to przykład pierwszej metody komorowej 
 

 

 
 

Rys. 1. Schemat pomiaru wydzielania CO2 z gleby za pomocą chemicznej metody 
komorowej. Źródło: Tołoczko i Niewiadomski, 2010, s. 153 (zmienione). 

 
bazującej na reakcji chemicznej służącej pomiarowi stężenia CO2 w powietrzu bezpośrednio 
nad glebą. Jeśli reagentem jest 0,1 molowy roztwór wodorotlenku sodu (0,1 M NaOH),  
to uwalniany z gleby CO2 reaguje z nim wg równania: 

 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O        (6.1) 

 
W celu określenia ilości wydzielonego CO2 wystarczy oznaczyć nadmiar NaOH, który nie 
wziął udziału w reakcji. Można tego dokonać na kilka sposobów, jednym  
z najpopularniejszych jest metoda Wardera (Minczewski i Marczenko, 1985). Polega ona  
na wykonaniu dwóch miareczkowań próbek 0,1 molowym roztworem kwasu solnego  
(0,1 M HCl) wobec wskaźników, kolejno: fenoloftaleiny i oranżu metylowego. W pierwszej 
kolejności podczas miareczkowania wobec fenoloftaleiny zobojętniane są aniony OH− 
wynikające z nadmiaru NaOH, oraz aniony CO3

2− w wyniku dysocjacji Na2CO3 do 
wodorowęglanów:  
 

OH− + H+ ↔ H2O      oraz      CO3
2− + H+ ↔ HCO3

−     (6.2) 
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Po odbarwieniu fenoloftaleiny (przy pH = 8,3), w roztworze pozostają (obok anionów Cl−) 
już tylko aniony HCO3

−. Następnie do tej samej próbki dodaje się oranżu metylowego  
i miareczkuje tym samym odczynnikiem w celu zobojętnienia powstałego w reakcji 
wodorowęglanu sodu NaHCO3 wg równania: 
 

Na+HCO3
−  +  H+Cl−  →  H2O  +  CO2  +  Na+Cl−,      (6.3) 

 
a dokładniej: 
 

HCO3
− + H+ → H2O + CO2         (6.4) 

 
W trakcie drugiego miareczkowania obserwuje się stopniową zmianę zabarwienia roztworu  
z jasnożółtego (słomkowego) na jasnopomarańczowy (łososiowy) (Tołoczko i Niewiadomski, 
2010). 

Za główną jej zaletę uznawana jest łatwość jej przeprowadzenia oraz możliwość 
prowadzenia równoczesnych pomiarów w wielu miejscach (Bekku i in., 1997), za to po 
stronie wad można wskazać cały szereg czynników mających wpływ na wielkość wydzielania 
CO2 z gleby, które często są pomijane lub lekceważone, jak np. konieczność wymuszenia 
dyfuzji gazów w komorze ustawionej bezpośrednio na gruncie celem zapobieżenia ich 
stratyfikacji wynikającej z różnic w masach molowych (co przekłada się na gęstość) 
wydzielających się gazów, czy kwestia oddziaływania czynników meteorologicznych.  

Metoda ta z powodzeniem wykorzystywana jest także współcześnie dostarczając 
wiarygodnych wyników (Yim i in., 2002; Tüfekçioĝlu i Küçük, 2004; Rogalski i in., 2005; 
Keith i Wong, 2006; Wyczółkowski i in., 2006; Krysiak i in., 2010; Papińska i in., 2010; 
Tołoczko i Niewiadomski, 2010; Pereira de Mello-Ivo i Salcedo, 2012), choć nie wszyscy 
badacze są zgodni z tym założeniem wykazując, iż wartości ekshalacji CO2 uzyskane za jej 
pomocą są zaniżone (Norman i in., 1997) lub zawyżone (Nakadai i in., 1993). 

Ważną rolę z punktu widzenia precyzji pomiarów odegrały zautomatyzowane mierniki 
stężeń gazów – IRGA (Infra-Red Gas Analyzer). Pomiar stężenia np. CO2 odbywa się  
za pomocą absorpcji przez gaz promieniowania podczerwonego o określonej długości fali 
równej 4,26 µm (rys. 2) zgodnie z prawem Lamberta-Beera (Nieradka i Mocny, 2002).  

Zastosowanie pierwszych technik NDIR w pomiarach wielkości wydzielania CO2  
z gleby miało miejsce blisko 50 lat temu (Rainers, 1968; Schwartz i Bazzaz, 1973). Dziś 
technika wykorzystująca mierniki wielogazowe do pomiaru stężeń jest rozpowszechniona  
w wielu dziedzinach gospodarki (np. bezpieczeństwie pracy w kopalniach i zakładach 
przemysłowych) oraz nauki (meteorologia, gleboznawstwo, ochrona środowiska, geofizyka). 

W skład standardowego zestawu pomiarowego służącego określeniu wielkości 
wydzielania gazów z gleby (rys. 3) wchodzą: 

1. Komora pomiarowa – w formie otwartego z jednej strony walca lub 
równoległościanu, ewentualnie półkolistej kopuły o określonej objętości, zazwyczaj 
wyposażonej w wiatrak służący wzbudzaniu dyfuzji cząsteczek gazów. Większość 
stosowanych komór wykonana jest z tworzyw sztucznych, takich jak szkło akrylowe 
popularnie nazywane pleksiglasem (Rayment i Jarvis, 1997; Rochette i in., 1997; Jones i in., 
2000; Migné i in., 2002; Tołoczko i Niewiadomski, 2015). Spotykane są również zestawy 
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pomiarowe wyposażone w komory wykonane ze stali (Tang i in., 2006; Kusa i in., 2008) oraz 
polichlorku winylu (Davidson i in., 2000; Liang i in., 2003; Al-Kaisi i Yin, 2005). Badacze 
Parkin i Venterea (2010) sugerują, że komora powinna być wykonana z materiałów 
niereaktywnych, do których, obok wymienionych, zaliczyli także aluminium, polipropylen  
i polietylen. Dodać należy, iż w zależności od prowadzonych badań, najbardziej zmiennym 
parametrem jest objętość komór. Wielkość ta jest różna w zależności od zestawu i zmienia się 
od 0,003 m3 w przypadku prowadzenia badań krótkookresowych (Wroński 2014) do blisko 
20 m3 stosowanych w badaniach trzyletnich (Johnson i in., 2001). 

 
 

 
 

Rys. 2. Schemat pomiaru stężenia CO2 z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Nieradka i Mocny, 2002, s. 123. 

 
2. Stalowa bądź pleksiglasowa rama będąca podstawą komory pomiarowej. Rama taka 

zazwyczaj wyposażona jest w tzw. kołnierz o zmiennej wysokości, zazwyczaj 3–10 cm, który 
wbija się w glebę celem odcięcia wybranego fragmentu powierzchni i ograniczeniu ucieczki 
gazów poza obręb komory. Niektóre zestawy pomiarowe posiadają komory zespolone  
z kołnierzami umożliwiające instalację całego zestawu jako jednego modułu (Rochette i in., 
1997), inne zaś wymagają zainstalowania w pierwszej kolejności ramy z kołnierzem, a na niej 
dopiero komory pomiarowej przy użyciu uszczelnienia, którym najczęściej jest woda 
(Tołoczko  
i Niewiadomski, 2015) lub tworzywo sztuczne (Rayment i Jarvis, 1997; Rochette i in., 1997).  

3. Miernik stężenia badanego gazu (najczęściej CO2, choć coraz częściej prowadzone 
są pomiary z użyciem mierników wielogazowych pozwalających na równoczesną rejestrację 
kilku parametrów). Znakomita większość mierników używanych obecnie to urządzenia 
zautomatyzowane wykonujące próbkowanie z dużą częstotliwością np. 10 pomiarów na 
sekundę (Pawlak i in., 2012) bądź rzadziej. Wśród najpopularniejszych urządzeń 
pomiarowych wskazywanych w założeniach metodycznych podawane są bardzo różne 
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modele mierników amerykańskiej firmy LI-COR specjalizującej się w produkcji sprzętu 
służącego pomiarom strumieni gazów. Sam analizator gazowy jest zazwyczaj sprzężony  
z dataloggerem służącym gromadzeniu zebranych danych. Zestaw pomiarowy często 
uzupełniany jest o termometr, zwłaszcza jeśli miernik stężenia nie jest wyposażony w czujnik 
pomiaru temperatury. 
 

 
Rys. 3. Schemat zestawu pomiarowego z dynamiczną komorą zamkniętą i przenośnym 

analizatorem dwutlenku węgla. Źródło: Rochette i in., 1997, s. 196 (zmienione). 
 

Nieradka i Mocny (2002) zauważają, że standardowe rozwiązanie stosowane  
w konstrukcji mierników bazujących na technice NDIR ma dwie wady kompletnie pomijane 
w badaniach środowiskowych. Pierwszą jest kwestia niestabilności detektora lub źródła 
promieniowania interpretowana jako zmiana sygnału pomiarowego, co nosi nazwę dryftu.  
W tym celu konieczne jest przeprowadzenie pomiaru referencyjnego w oparciu  
o zastosowanie dodatkowej komory z gazem nie absorbującym promieniowania, ewentualnie 
umieszczenie dodatkowego filtra po stronie źródła promieniowania. Drugim, ważnym 
problemem technicznym w ocenie autorów, mogą być wahania napięcia zasilającego źródło 
promieniowania podczerwonego. 

W kwestii używanych komór pomiarowych wyróżnia się 2 podstawowe ich rodzaje: 
komory zamknięte oraz otwarte. Cechą charakterystyczną komory zamkniętej jest brak 
wymiany gazowej podczas pomiaru. Wśród zamkniętych komór wyróżnia się dwie odmiany – 
komory statyczne i dynamiczne. Statyczna komora zamknięta to taka, w której zamyka się 
określoną objętość gazu nad glebą przez ściśle określony czas, najczęściej od kilku do 
kilkudziesięciu minut. W tym czasie można zmierzyć stężenie, gdy w trakcie trwania pomiaru 
określi się jego przyrost lub wskazać tylko wartość początkową i końcową, co po przeliczeniu 
na jednostkę powierzchni i czasu da nam uśrednioną wielkość wydzielania. Niektórzy 
badacze (por. Takahashi i Liang, 2007; Kusa i in., 2008) po zakończeniu pomiaru 
przechwytują poprzez odessanie próbki powietrza, a szczegółowe analizy dokonują  
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w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu techniki pomiaru w promieniowaniu 
podczerwonym lub chromatografii gazowej. Dynamiczna komora zamknięta cechuje się tym, 
że analizator znajduje się poza obrębem komory, zaś powietrze w niej zawarte jest zasysane 
przez rurkę i doprowadzane do analizatora, a następnie zawracane do komory. W związku  
z tym, że stężenie gazu w funkcji czasu rośnie, niektórzy uznają komory zamknięte za 
wadliwe przy określaniu wartości strumieni gazów (Rayment, 2000). Możliwe jest bowiem 
zaistnienie takich warunków, kiedy CO2 jest intensywniej pochłaniany przez roślinność bądź 
rozpuszczany w wodzie glebowej, szczególnie w przypadku histosoli, aniżeli uwalniany  
z gleby w wyniku mineralizacji i respiracji będących efektem aktywności biologicznej gleb. 
Drugim mankamentem jest wzrost ciśnienia w komorze ograniczający możliwość ciągłego 
dopływu gazów do komory. Z tego powodu komory zamknięte rzadko wykorzystywane są do 
pomiarów długookresowych, chyba że pozwalają na to ich duże rozmiary. 

Otwarta komora pomiarowa posiada 2 otwory – wlotowy i wylotowy, dzięki którym 
powietrze może swobodnie dostawać się do i wydostawać z komory (bez powodowania 
wzrostu ciśnienia w komorze). Cechą tej techniki jest wykonywanie dwóch pomiarów, często 
równoczesnych – na „wejściu”, kiedy wykonywany jest pomiar referencyjny i „wyjściu” po 
nasyceniu powietrza gazami wydostającymi się z gleby. Takie komory umożliwiają 
prowadzenie nawet pomiarów wieloletnich i doskonale nadają się do pomiaru strumieni CO2.  

Dyfuzja gazów w komorze pomiarowej odbywa się samorzutnie zgodnie z pierwszym 
prawem Ficka mówiącym, że strumień dyfuzji jest proporcjonalny do gradientu stężenia 
(Pigoń i Ruziewicz, 2007). Zakładając, że mieszanina gazów uwięzionych w komorze przy 
rozpoczęciu pomiaru posiada cechy powietrza atmosferycznego możliwe jest jej nasycenie 
innymi składnikami.  

Praktyczne znaczenie mogą mieć już kwestie konstrukcyjne zestawu pomiarowego. 
Dowiedziono bowiem, iż wielkość komory, bez względu na stosowaną technikę, może mieć 
znaczenie dla powtarzalności wyników. Komory zajmujące większą powierzchnię na gruncie 
i posiadające większą pojemność wykazują mniejszą zmienność między powtórzeniami 
pomiarów (Welles i in., 2001; Savage i Davidson, 2003). Welles i in. (2001) zwracają uwagę, 
że już samo nałożenie komory na powierzchnię gruntu jest poważną ingerencją wpływającą 
na temperaturę gleby i różnicę w wilgotności powietrza pomiędzy komorą i atmosferą. Może 
to mieć wpływ na uzyskiwane wyniki, zwłaszcza jeśli czas prowadzonych badań jest długi.  
W tej kwestii długość pomiaru jest również znamiennym czynnikiem. W zależności  
od stosowanej metody standardowe pomiary trwają zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu 
minut (Parkin i Venterea, 2010), przy czym im krótszy czas pomiaru, tym większa jego 
wrażliwość. Może to mieć znaczenie w przypadku badań długookresowych. Do tej pory nie 
dokonano porównania wielkości ekshalacji gazów w badaniach serii krótkookresowych  
do równoległego pomiaru długookresowego. Eksperyment taki mógłby wskazać istotność 
czasu pomiaru jako determinanty badanego procesu. Dodać należy, że długość pomiaru 
uwarunkowana jest dodatkowo parametrami konstrukcyjnymi komory, która może pomieścić 
określoną ilość gazów.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na kwestię techniczną pomiarów jest założenie,  
że powietrze w komorze jest jednorodnie wymieszane, a jego skład homogeniczny dla całej 
objętości. Zastosowanie wiatraka jest w tym względzie dobrym rozwiązaniem, jednakże  
w przypadku, kiedy powierzchnia gleby jest bujnie porośnięta roślinnością dużo zależeć 
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będzie od umiejscowienia i wydajności wiatraka. Parkin i Venterea (2010) sugerują ponadto, 
iż wiatrak może powodować perturbacje ciśnienia w komorze.  

Samo badanie wielkości ekshalacji bądź strumieni gazów za pomocą opisywanej 
metody bazuje na równaniu stanu gazu doskonałego zwanego równaniem Clapeyrona  
i przyjmującego postać: 

 
!" = $%&,           (6.5) 

 
gdzie: 

p – ciśnienie atmosferyczne [Pa] 
V – objętość gazu [m3] 
n – liczba moli gazu [mol] 
R – uniwersalna stała gazowa R = NA·kB = 8,314 [J mol–1 K–1] 
        gdzie:  NA – liczba Avogadro   
kB – stała Boltzmana,  
T – temperatura bezwzględna w [K] = T [ºC] + 273 
 
Aby określić ilość cząsteczek gazu zawartego w badanej objętości wystarczy równanie 

to przekształcić do postaci: 
 
$ = '(

)*
.           (6.6) 

 
Konieczne jest zatem każdorazowe uwzględnienie 2 parametrów determinujących 

objętość gazów: temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. W badaniach ekshalacji 
wygodnie jest wskazać ilość wydzielonego gazu w przeliczeniu na jednostkę powierzchni  
w określonym czasie np. w [g(CO2) m–2 h–1]. Wyjściowym problemem jest kwestia pomiaru 
stężenia, którego wyniki uzyskiwane przy wykorzystaniu analizatorów podawane są w ppm 
określających udział cząstek określonej substancji (gazu) w milionie cząstek mieszaniny.  
Dlatego konieczne jest przeliczenie uwzględniające parametry komory i zmienność 
warunków atmosferycznych oraz obliczenie różnicy pomiędzy wartościami stężeń 
końcowego i początkowego (ΔS) wskazanymi przez przyrząd pomiarowy dla danego 
przedziału czasowego. Można to zapisać jako: 

 

+ = ∆- ∙ /∙0123
4∙5

= ∆- ∙ 67∙89
:;∙0123
4∙5

,        (6.7) 
 

+ = !!< ∙ =>?@∙@''=
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H@∙@=F = B(DEF)
H@∙@=F = I(JK)L ∙ ℎN8 ∙ <NL  , 

 
gdzie: 

E – ekshalacja w [mg(CO2) m–2 h–1], 
ΔS – wzrost stężenia jako różnica wskazań z miernika [ppm] – dla pomiarów gazu (np. 
CO2) to różnica między wskazaniem miernika w komorze pomiarowej w 13 minucie  
i w 1 minucie np.: ΔS = 680 [ppm] – 520 [ppm] = 160 [ppm], 
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F – ilość moli gazu odpowiadająca 1 ppm, czyli: F = nC×10–6 [mol ppm–1], 
Mgas – masa molowa badanego gazu w [g mol–1], 
X – przelicznik długości czasu pomiaru z minut pomiarowych na pełną godzinę [h], 
K – powierzchnia komory w [m2], 
nC – ilość moli gazu (powietrza) w komorze pomiarowej [mol]. 
 
Istnieje bardzo wiele sposobów na określenie wielkości strumienia wydzielania 

danego gazu z gleby. Analizując przebiegi przyrostu stężenia, najprostszym sposobem jest 
wykorzystanie równania regresji liniowej. Można jednak tego dokonać tylko wtedy, jeśli 
przyrost jest stały i spełnia warunki funkcji. W przypadku, kiedy gradient przyrostu stężenia 
gazu w komorze jest zmienny, co może być efektem poziomego ruchu gazów w wierzchniej 
warstwie gleby, wzrostu rozpuszczalności gazu w związku ze spadkiem temperatury bądź 
nieszczelnością komory, konieczne jest odejście od funkcji linearnej na korzyść 
krzywoliniowej (Kutzbach i in., 2007). Hutchinson i Moser (1981) zaproponowali w tym 
względzie następujące równanie: 

 
O9 = (J8 − J9)L/ R8(2J8 − JL − J9) ∙ T$ (J8 − J9)/(JL − J8)     (6.8) 

 
gdzie: 

f0 – wartość strumienia w danym momencie czasowym [m3 h–1], 
J9, J8, JL – stężenia badanego gazu w kolejnych momentach czasowych [ppm], 
R8 – czas interwału pomiędzy pomiarami [h]. 
 
Aby określić uśrednioną wartość strumienia dla określonej jednostki powierzchni, np. 

1 m2, konieczne jest przemnożenie wartości wyniku przez objętość komory [m3], a następnie 
przedzielenie przez jej powierzchnię [m2]. Metoda ta została dodatkowo rozwinięta do postaci 
równania kwadratowego przez zespół S.W. Wagnera (Parkin i Venterea, 2010). Bardzo 
ciekawe ujęcie metodyczne przedstawił także L. Kutzbach z zespołem (2007) proponując 
wykorzystanie do określenia wartości strumienia CO2 nieliniowej funkcji wykładniczej, 
bazującej na przekształconym równaniu Clapeyrona o postaci: 

 

UB?VWX R = Y ∙ [D[ND \ ]
^ ∙ '()*_,        (6.9) 

 
gdzie: 

UB?VWX R  – wartość strumienia w funkcji czasu, 
D – dyfuzyjność CO2 w glebie [m2 s–1], 
Cd – stężenie CO2 na nieznanej głębokości gruntu – d, na której jest ono stałe  
i niezależne od umiejscowienia komory [ppm], 
C(t) – stężenie CO2 w komorze pomiarowej [ppm], 
'(
)* – ilość cząsteczek gazu, 
A – powierzchnia komory [m2]. 
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Poza już wskazanymi, istnieje wiele innych sposobów kalkulacji wyników, jednak  
w znakomitej większości publikacji naukowych informacje te są pomijane, ewentualnie 
podane w formie cytacji autora proponowanego rozwiązania. 

Współcześnie panującymi trendami w badaniach ekshalacji gazów z gleby jest 
możliwość prowadzenia ciągłych pomiarów długookresowych – rocznych lub dłuższych 
(Ambus i Robertson, 1999; Scott i in., 2003; Turcu i in., 2005; Koskinen i in., 2014) oraz 
prowadzenie równoległych pomiarów profilowych (Fang i Moncrieff, 1998b). Coraz bardziej 
zaawansowany sprzęt, liczne ulepszenia oraz automatyzacja wielu procesów 
odpowiedzialnych za kalibrację, okresowe przewietrzanie komory stwarzają nowe 
możliwości i wyzwania współczesnej nauce (Rayment i Jarvis, 1997; Liang i in., 2003; Widén 
i Lindroth, 2003). 
 
6.3. Wpływ czynników środowiskowych na wielkość ekshalacji gazów 
 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość prowadzonych badań jest 
lokalizacja stanowiska pomiarowego. Aspekt ten nie jest zbyt często uwzględniany  
w metodyce poza wskazaniem miejsca (teren zalesiony, pole uprawne), ewentualnie krótką 
charakterystyką roślinności. Precyzyjny wybór lokalizacji zwiększa szansę 
reprezentatywności badań w odniesieniu do większych obszarów. Przykładowo, wszelkiego 
rodzaju zagłębienia terenu mogą być miejscami okresowej stagnacji gazów, np. w godzinach 
nocnych przy braku poziomego ruchu powietrza, przez co pomiar wykonany w takim miejscu 
będzie obarczony błędem. Podobnie interpretacja danych pochodzących z powierzchni nawet 
nieznacznie nachylonych nie będzie w pełni adekwatna z uwagi na możliwość występowania 
ruchów masowych w skali mikro i towarzyszącym tym procesom wymywaniu związków 
próchnicznych. 

Istotnym czynnikiem jest także stopień pokrycia terenu roślinnością i typ siedliskowy. 
K. Thomas z zespołem (1996) podaje, że eksudacja węgla organicznego z korzeni roślin na 
obszarach torfowiskowych stymuluje proces metanogenezy, przez co sama roślinność 
przyczynia się do zwiększenia produkcji CH4. Wśród roślin naczyniowych bardzo istotną rolę 
w obiegu metanu odgrywają m.in.: pałka szerokolistna, wełnianka wąskolistna, tarczeń 
wirgiński, trzęślica modra, turzyca gwiazdkowata czy grążel żółty, mające zdolność 
transportowania CH4 w porowatych łodygach zarówno z gleby ku powierzchni jak  
i zatłaczania go z powrotem (Thomas i in., 1996; Smith i in., 2003). Dowiedziono zatem,  
że rodzaj roślinności ma duże znaczenie dla określenia wielkości wydzielania gazów z gleby, 
co potwierdzają także inni badacze (por. Hatano i Lipiec, 2004).  

W licznych badaniach respiracji niezbyt często pojawiają się precyzyjne informacje 
dotyczące samej gleby – określenia jej typu, składu granulometrycznego i właściwości 
fizykochemicznych. Większość współcześnie prowadzonych eksperymentów zakłada jednak 
pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności. Smith i in. (2003) wskazują zawartość wody 
glebowej jako jeden z podstawowych czynników wpływających na wielkość wydzielania 
gazów wynikającą z zajmowania przez wodę porów glebowych, którymi w okresach suchych 
następowałaby swobodna ekshalacja. Ponder (2005) podaje, że zmiany wilgotności gleby 
przy temperaturze poniżej +5°C mają niewielkie znaczenia dla wielkości respiracji, mimo 
ewidentnego wzrostu rozpuszczalności gazów. Efekt ten wzrasta w przypadku, gdy 
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temperatura oscyluje w zakresie 10–20°C. Duża ilość wilgoci zmienia charakter rozkładu 
obumarłej materii organicznej z butwienia na gnicie, przez co różni się skład chemiczny 
gazów wydobywających się z gleby. Potwierdzają to badania A. Lomander z zespołem 
(1998). Z kolei Borken i in. (2003) dowiedli, że proces osuszania gleb niesie ze sobą 
charakterystyczne „impulsy gazowe”. Na podstawie badań poziomów ściółki gleb leśnych 
zauważono silny związek pomiędzy wilgotnością i wielkością wydzielania gazów z gleby.  
W okresach intensywnego wysuszania gleb stwierdzano skokowe wzrosty ekshalacji CO2 
odpowiadające odblokowaniu porów glebowych przez zanik wilgoci. 

 

 
 

Rys. 4. Zmienność rozpuszczalności gazów w funkcji temperatury. 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Averill, Eldredge, 2012, s. 1580. 

 
Wielu badaczy zwraca szczególną uwagę na kwestię zależności wydzielania gazów  

z gleby od temperatury (Thomas i in., 1996; Davidson i in, 1998; Lomander i in., 1998; Fang  
i Moncrieff, 2001; Parkin i Kaspar, 2003; Tang i in., 2006). Podstawowym założeniem 
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wpływu tego czynnika jest cykl wegetacyjny roślin i aktywność mikrobiologiczna edafonu 
glebowego. Badania potwierdzają, że im temperatura gleby jest niższa, tym aktywność 
oddechowa mniejsza (Lloyd i Taylor, 1994; Fang i Moncrieff, 2001; Parkin i Venterea, 2010). 
Drugim wątkiem w kwestii wpływu temperatury na wielkość emisji gazów z gleb jest 
wspomniana kwestia rozpuszczalności gazów. Smith i in. (2003) wskazują, że w przypadku 
dużej rozpuszczalności gazów w wodzie (rys. 4), której gęstość wzrasta w miarę spadku 
temperatury, gazy mogą zostać uwięzione pod powierzchnią. Dopiero wzrost temperatury 
może spowodować ich nagłą ucieczkę do atmosfery. 

W tym miejscu warto dodać, że komora pomiarowa ograniczająca napływ świeżego 
powietrza, może wywoływać swoisty „efekt szklarniowy”. Nagrzewająca się powierzchnia 
komory będzie powodować wymuszony wzrost temperatury w jej wnętrzu. Parkin i Venterea 
(2010) wnioskują, że w tym celu do badań najlepiej wykorzystywać komory wykonane  
z pleksiglasu, a wszystkie wykonane z materiałów nieprzezroczystych należy malować na 
biało ewentualnie polecają zastosowanie osłony odbijającej światło np. z folii aluminiowej.  

Warto zwrócić także uwagę na kwestię kompakcji gleb wynikającą z prowadzonych 
zabiegów pielęgnacyjnych czy agrotechnicznych. Coroczne zabiegi, takie jak orka czy 
bronowanie, odgrywają znaczącą rolę w procesie uwalniania gazów ustabilizowanych  
na głębokości kilkunastu–kilkudziesięciu centymetrów pod powierzchnią terenu (Hatano  
i Lipiec, 2004). Ubijanie gleby przez ciężki sprzęt rolniczy zmniejsza jej porowatość, dlatego 
dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie badań gęstości objętościowej gleb. W przypadku 
obszarów leśnych duże znaczenie ma usuwanie resztek roślinnych przy prowadzeniu ścinki 
drzew.  
Jak zauważa F. Ponder (2005), usuwanie ściółki w ramach leśnych prac przygotowawczych 
do nasadzeń ma ogromne znaczenie dla wielkości ekshalacji. Dzieje się tak z uwagi na 
największą koncentrację mikroorganizmów w glebie do głębokości 5 cm pod powierzchnią 
terenu. 

Kolejnym czynnikiem budzącym kontrowersje wśród badaczy respiracji glebowej jest 
ciśnienie. W przypadku komór zamkniętych przy pomiarach długookresowych ciśnienie 
mieszaniny gazów w komorze wzrasta bez względu na zmiany ciśnienia atmosferycznego 
poza obrębem komory. Zjawisko to jest niekorzystne, gdyż wzrastające ciśnienie powoduje 
presję w stosunku do gazów, których ekshalacja z gleby może być ograniczana. W literaturze 
proponowane są dwa rozwiązania tego problemu. Pierwszym jest instalacja otworu 
wentylacyjnego w komorze, natomiast drugim skrócenie czasu pomiaru celem uniknięcia 
wspomnianego efektu (Parkin i Venterea, 2010). W przypadku komór otwartych zauważono, 
że sposób zasilania komory w powietrze wykazuje różnice ciśnienia. W zależności od tego 
czy powietrze jest odsysane z komory aby wykonać pomiar stężenia, czy też przepływa za 
pomocą 2 otworów – wlotowego i wylotowego, na których zainstalowane są sondy 
pomiarowe, pojawia się istotna różnica wartości strumienia CO2. Zależność tę opisał  
J.M. Welles z zespołem (2001), prowadząc obserwację różnic potencjału ciśnienia powietrza 
glebowego i atmosferycznego. 
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6.4. Podsumowanie i wnioski 
 

Każda z przedstawionych metod ma skrywane wady i eksponowane zalety, ale to od 
programu badawczego – od czasu przez jaki mają być prowadzone badania, od lokalizacji 
badań, od wielkości środków finansowych którymi dysponuje zespół badaczy – zależy 
decyzja o wyborze metody. Nie bez znaczenia są również wcześniejsze doświadczenia 
badaczy. W zdecydowanej większości pozostają oni na długie lata przy raz wybranej 
metodzie. Bardzo niewielu decyduje się na eksperymenty z kilkoma metodami, a ich wnioski 
byłyby bardzo cenne, bo mając szersze doświadczenie badawcze mogliby porównać wygodę  
i łatwość instalacji w terenie czy efektywność dokonywanych pomiarów. W świetle 
przeprowadzonych badań porównawczych i stopnia poznania i dopracowania techniki 
badawczej metody komorowe należą do wiarygodnych i efektywnych metod pomiaru 
wielkości wydzielania gazów z gleby. 

Wydaje się, że prowadzenie badań tylko jedną metodą na danym stanowisku nie daje 
maksymalnej pewności o prawdziwości uzyskanych wyników szczególnie, że nikt już ich nie 
będzie mógł powtórzyć. Uruchomienie równoległych badań dwoma technikami pomiarowymi 
jest dobrym potwierdzeniem uzyskiwanych wyników. Jednak z drugiej strony wielość metod  
i różnorodność badań prowadzonych obecnie na całym świecie – dając podobny obraz 
obserwowanych zjawisk – potwierdza postępujące zmiany na całej planecie. 
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Parku Narodowego)” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/01/B/ST10/07550. Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za 
umożliwienie prowadzenia badań na terenie Parku. 
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Practical aspects of the chamber techniques used in the measurements of exhalation of 
gases from soil into the atmosphere  
  
Abstract 
 
The measurement of soil respiration is an interesting research problem of modern science. A multitude 
of methods and measurement techniques makes it depending on research location and numerous 
factors which affecting gas emissions from soil to the atmosphere. This paper summarizes the most 
popular ways of measurements using different chamber methods. The methodological assumptions of 
CO2 measurements using chemical methods and NDIR techniques were presented. A brief 
characterization of measuring chambers with regard to their kinds was submitted. The authors, basing 
on a large amount of literature, presented the main technical and environmental factors affecting the 
correctness of the research together with proposals for solutions of the most common technical 
problems. 
 
Key words: soil respiration, measurement methods, chamber techniques, soil moisture, land use 
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