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Obieg węgla w  przyrodzie jest jednym z  czynników modyfikujących klimat, 
dlatego zagadnienie jego wymiany między powierzchnią czynną a atmosferą jest 
w  ostatnich latach szeroko dyskutowane (Thomas i  in., 1996; Moncrieff i  in., 
1997). W 2010 r. przeprowadzono pomiary turbulencyjnego strumienia dwutlenku 
węgla na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, obejmującego jedne z naj-
większych terenów bagiennych w Polsce. Tereny podmokłe i bagienne stanowią 
specyficzne ogniwo w cyklu węglowym. Dwutlenek węgla jest pochłaniany przez 
roślinność bagienną na drodze fotosyntezy, a następnie wiązany w obumierającej 
w  wodzie substancji organicznej, co powoduje, że tereny bagienne stanowią 
ogromny rezerwuar węgla w  środowisku (Nieveen, Jacobs, 2002; Jacobs i  in., 
2003; Glenn, in., 2006; Sottocornola, Kiely, 2010). Najbardziej rozpowszechnioną 
metodą pomiarową turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla między powierzch-
nią czynną a atmosferą jest obecnie metoda kowariancji wirów, przy czym w Pol-
sce tego typu badania wciąż realizowane są bardzo rzadko (Pawlak i  in., 2005, 
2007; Fortuniak, 2010; Urbaniak i  in,. 2010). Niestety, mimo dużej liczby arty-
kułów i opracowań dotyczących metodyki pomiaru oraz prawidłowej oceny danych 
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(Lee i  in., 2004; Foken, 2008; Fortuniak, 2010), uzyskanie końcowego wyniku 
wciąż napotyka na pewne trudności. Celem opracowania jest omówienie wybra-
nych problemów z zakresu metodyki tego typu pomiarów. Porównanie obliczeń 
przeprowadzonych za pomocą odmiennych procedur, np. długości przedziału 
uśredniania danych czy oceny postulatu stacjonarności szeregów, może prowadzić 
do rozbieżnych wyników. 

Obszar badań

Eksperyment zrealizowano podczas trzech dwutygodniowych sesji – wiosennej 
(pierwsza połowa maja) i dwóch letnich (przełom czerwca i  lipca oraz sierpnia 
i września), co umożliwiło analizę wpływu fazy rozwojowej roślinności na wielkość 
strumienia dwutlenku węgla. Pierwszy tydzień każdej z sesji był przeznaczony na 
pomiary nad łąką torfową (okolice Ciszewa, środkowy basen BPN, rys. 1), a w dru-
gim tygodniu stanowisko pomiarowe było przenoszone na typowe bagno w miej-
scowości Kopytkowo (również środkowy basen BPN, rys. 1). Stanowisko pomia-
rowe było instalowane w możliwie jak największej odległości od zabudowań, tak 
aby uniknąć oddziaływania antropogenicznego dwutlenku węgla na prowadzone 
pomiary. 

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe strumienia dwutlenku węgla na terenie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego w Ciszewie (lewe zdjęcie) i Kopytkowie (środkowe zdjęcie) oraz czujniki pomiarowe (prawe 

zdjęcie)
Fig. 1. Measurement station of carbon dioxide flux in Biebrza National Park in Ciszewo (left photo) 

and Kopytkowo (middle photo) and measurement sensors (right photo)

Podczas kolejnych sesji pomiarowych średnia wysokość roślin zmieniała się 
w dużym stopniu, przy czym największa była wczesnym latem (ponad 1 m), kiedy 
trawy i turzyce były najsilniej rozwinięte. Uwilgotnienie gruntu w okolicach sta-
nowiska pomiarowego było bardzo duże i oscylowało wokół 80%.  

W. Pawlak i in.



  103

Metoda pomiarowa

Do pomiarów prowadzonych metodą kowariancji wirów zastosowano standar-
dowy zestaw czujników. Anemometr soniczny RMYoung 81000 (RMYoung, USA) 
oraz analizator gazowy CO2/H2O Li7500 (Li�cor, USA) zainstalowano na wyso-
kości 3,3 m (rys. 1). Czujniki te, zgodnie z metodyką pomiaru, rejestrowały fluk-
tuacje pionowej prędkości wiatru oraz stężenia dwutlenku węgla w  powietrzu 
ρCO2’ z  częstotliwością 10 Hz. Strumień dwutlenku węgla FCO2 był wyliczany 
wprost z definicji (Lee i in., 2004; Fortuniak, 2010): 

 2 2'FCO w COρ=  

Dodatnia wartość strumienia oznacza transport dwutlenku węgla do atmosfery, 
wartość ujemna jego pochłanianie przez powierzchnię czynną. Podczas obliczeń 
strumienia FCO2 zastosowano znane z literatury procedury służące do oceny jako-
ści danych (eliminacja danych o nierzeczywistej wartości, dobór przedziału uśred-
niania, ocena stacjonarności szeregu). Ponadto wprowadzono niezbędne poprawki 
związane z odległością między anemometrem sonicznym a analizatorem gazowym 
(tzw. maksymalizacja kowariancji), koniecznością rotacji układu współrzędnych 
wiatru czy zmianami gęstości powietrza (Webb i  in., 1980; Fortuniak, 2010).  
Z  większym krokiem czasowym, rzędu 1 minuty, rejestrowano zmienność ele-
mentów meteorologicznych, takich jak bilans radiacyjny i jego składniki, tempe-
ratura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność objętościowa 
gruntu, strumień ciepła w  gruncie, wysokość opadu oraz temperatura gruntu. 
Wszystkie dane rejestrowane były za pomocą dataloggera CR5000 (Campbell 
Scientific, USA).

Dyskusja

Pomimo że metodyka opracowywania danych pozyskanych podczas pomiarów 
prowadzonych metodą kowariancji wirów jest dobrze rozwinięta i  szczegółowo 
opisana w literaturze problemu (Lee i in., 2004; Foken, 2008, Fortuniak, 2010), 
należy pamiętać, że nie została ona jeszcze w 100% ujednolicona. Za przyczynę 
takiego stanu rzeczy można uznać przede wszystkim fakt, że proces transportu 
turbulencyjnego masy czy energii jest bardzo skomplikowany i nie został jeszcze 
do końca poznany. Równie istotny wydaje się fakt, że przyrządy pomiarowe umoż-
liwiające odpowiednie pomiary są dostępne dopiero od kilku�, kilkunastu lat, 
w związku z czym wciąż niewiele jest danych niezbędnych do weryfikacji wszyst-
kich wątpliwości pojawiających się podczas pomiarów.

Pomiary turbulencyjnej wymiany CO2 …
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Rys. 2. Zmienność prędkości tarciowej u* oraz strumienia FCO2 w dniach 25�27 czerwca 2010 nad 
łąką torfową w  Ciszewie (Biebrzański Park Narodowy). Strumień FCO2 obliczono w  przedziałach 

uśredniania od długości 60, 30 i 15 minut
Fig. 2. Variability of friction velocity u* and FCO2 flux in the period 25�27 June above peat meadow 
in Ciszewo (The Biebrza National Park). FCO2 flux has been calculated for 60, 30 and 15 minutes 

averaging periods

Jednym z  takich problemów jest wybór przedziału uśredniania danych. Nie 
powinien on być zbyt krótki, ponieważ powstawałyby straty spektralne (pominię-
cie oddziaływania bardzo dużych turbulencyjnych wirów powietrza), jak również 
zbyt długi, ponieważ zwiększyłoby się oddziaływanie wolnozmiennego czynnika 
synoptycznego (Lee i in., 2004; Foken, 2008, Fortuniak, 2010). W praktyce stosuje 
się przedziały uśredniania rzędu 15 minut do 1 godziny. Na rysunku 2 przedsta-
wiono przykładowe obliczenia strumienia FCO2 w  trzech różnych przedziałów 
uśredniania. Pomiary przeprowadzono w warunkach dobrze rozwiniętej turbulen-
cji (metody określania stopnia rozwoju turbulencji zostały w pracy pominięte). 
Ogólna zmienność dobowa FCO2 jest obserwowana niezależnie od przyjętej wiel-
kości przedziału uśredniania, jednak wartości w  kolejnych godzinach nieco się 
różnią, co w efekcie daje różnice w wartościach 72�godzinnego strumienia sku-
mulowanego. Zastosowanie 1 godzinnego przedziału uśredniania sugeruje, że 
badana powierzchnia podmokła pochłonęła w ciągu trzech dób 24 g m-2, podczas 
gdy w przypadku krótszych przedziałów wartości te były nieco większe i wyniosły 
-27 .2 g m-2 (przedział 30�minutowy) oraz �25,4 g m-2 (przedział 15�minutowy). 

Opisane różnice można uznać za mało znaczące w krótkim okresie pomiaro-
wym, natomiast ich rola znacznie wzrośnie w przypadku prób oszacowania sku-
mulowanej rocznej wymiany dwutlenku węgla między powierzchnią czynną 
a atmosferą.

Jednym z elementów oceny danych jest  weryfikacja spełnienia teoretycznych 
założeń metody, a w szczególności postulatu o stacjonarności szeregów fluktuacji 
dwutlenku węgla (Foken, 2008; Fortuniak, 2010). Problem ten rozwiązuje się 
przez zastosowanie odpowiednich testów (rys. 3), których działanie polega na 
porównaniu statystyki testu z  wartością graniczną, powyżej której dane należy 

W. Pawlak i in.
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Rys. 3. Zmienność strumienia FCO2 w  Ciszewie (Biebrzański Park Narodowy) nad łąką torfową 
w  dniach 25�27 czerwca oraz statystyki spełnienia warunku stacjonarności: FW (Foken, Wichura, 

1996), M (Mahrt, 1998) i DA (Dutaur i in., 1999; Affre i in., 2000)
Fig. 3. Variability of FCO2 flux in Ciszewo (The Biebrza National Park) above peat meadow in the 
period 25�27 June and statistics of stationarity criterion confirmation: FW (Foken and Wichura 1996), 

M (Mahrt, 1998) and DA (Dutaur et al., 1999; Affre et al., 2000)

odrzucić jako niestacjonarne. W praktyce zagadnienie to przysparza jednak wielu 
wątpliwości ze względu na istnienie co najmniej kliku testów, które stosowane 
są przez różne grupy badawcze, przy często arbitralnie dobieranych wartościach 
granicznych ich statystyk. Na rysunku 3 przedstawiono zmienność strumienia 
FCO2 zaobserwowaną w  dniach 25�27 czerwca 2010 r. oraz statystyki trzech 
popularnych testów weryfikujących stacjonarność szeregów: test Fokena  (Foken, 
Wichura, 1996), test Mahrta (Mahrt, 1998) i test Dutaura z modyfikacjami Affre 
(Dutaur i in., 1999; Affre i in., 2000) wraz z ich wartościami krytycznymi (poziome 
linie na wykresach). Mimo dobrze rozwiniętej turbulencji oraz stabilnej pogody 
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podczas pomiarów, testy pokazują nieco inne wyniki. Test F sugeruje że 22% 
danych należy odrzucić, podczas gdy pozostałe testy wskazują na 40% (test M) 
oraz 18% (test DA) niestacjonarnych danych. Ze względu na rozbieżności w wyni-
kach należałoby więc uwzględnić wszystkie testy, przy czym można stosować 

Rys. 4. Zmienność pionowej prędkości wiatru w, stężenia dwutlenku węgla ρCO2 oraz strumienia 
FCO2 nad łąką torfową w Ciszewie (Biebrzański Park Narodowy) w dniach 26�27 czerwca i 29�30 

sierpnia 2010 r.
Fig. 4. Variability of vertical wind speed w, carbon dioxide density ρCO2 and FCO2 flux above peat 
meadow in Ciszewo (The Biebrza National Park) in the periods 26�27 June and 29�30 August 2010.

W. Pawlak i in.
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kryterium bardziej lub mniej rygorystyczne (Fortuniak, 2010). Można zatem 
uwzględnić wynik testów w postaci sumy logicznej (co najmniej jeden test wska-
zuje na stacjonarność danych) lub iloczynu logicznego, który wskazuje na stacjo-
narność danych, gdy potwierdzą to wszystkie trzy testy. W pierwszym przypadku 
dane uznane za stacjonarne stanowią 88% szeregu, w drugim natomiast w drugim 
jedynie nieco ponad połowę (54%).  

W  trakcie pomiarów wymiany turbulencyjnej masy lub energii nie zawsze 
występują warunki dobrze rozwiniętej turbulencji. Sytuacja taka najczęściej zacho-
dzi podczas godzin nocnych, przy niewielkiej prędkości wiatru i silnie stałej stra-
tyfikacji przypowierzchniowej warstwy powietrza (rys. 4, prawa kolumna, szary 
obszar). Następuje wtedy gromadzenie się dwutlenku węgla przy powierzchni 
czynnej, znacznie wzrasta jego stężenie, a wyznaczona w takiej sytuacji, zmienność 
FCO2 ma nierzeczywisty charakter (rys. 4, prawy dolny rysunek). Aby uniknąć 
takiej sytuacji należy wprowadzić pewne zmiany do metodyki obliczeń. Jednym 
z rozwiązań jest znaczne skrócenie przedziału uśredniania danych, np. do 3 minut 
(Lee i  in., 2004). W warunkach osłabionej turbulencji nie występują duże wiry 
powietrza, natomiast zostanie uwzględniona mikroturbulencja (rys. 5., lewy rysu-
nek). Inną metodą jest wyrugowanie trendu pojawiającego się w szeregu podczas 
intensywnego wzrostu koncentracji CO2. W takim przypadku do obliczania fluk-
tuacji stężenia tego gazu należy wykorzystać średnią ruchomą (np. 1�minutową) 
zamiast zwykłej przedziałowej średniej arytmetycznej (rys. 5).

Rys. 5. Zmienność strumienia FCO2 w Ciszewie w dniach 29�30 sierpnia 2010 r. (lewy rysunek) oraz 
stężenia dwutlenku węgla ρCO2 i  fluktuacji stężenia dwutlenku węgla ρCO2’ między godziną 1.00 

a 2.00 30 sierpnia 2010 r (środkowy i prawy rysunek)
Fig. 5. Variability of FCO2 flux in Ciszewo in the period 29�30 of August 2010 (left figure), carbon 
dioxide density ρCO2 and carbon dioxide density fluctuations ρCO2’ between 1.00 and 2.00 am. on 

30 August 2010 (middle and right figure)

Pomiary turbulencyjnej wymiany CO2 …
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Rys. 6. Zmienność prędkości tarciowej u*, stężenia dwutlenku węgla ρCO2, strumienia FCO2 oraz 
dwutlenku węgla zgromadzonego przy powierzchni czynnej Fs nad łąką torfową w Ciszewie (Biebrzański 

Park Narodowy) w dniach 29�31 sierpnia 2010 r. 
Fig. 6. Variability of friction velocity u*, carbon dioxide density ρCO2, FCO2 flux and carbon dioxide 
stored near active surface Fs above peat meadow in Ciszewo (The Biebrza National Park) in the period 

29�31 August 2010.

W  warunkach osłabionej turbulencji dochodzi również do gromadzenia się 
dwutlenku węgla w  przypowierzchniowej warstwie powietrza. Zjawisko to 
uwzględnia się  w  równaniu na turbulencyjną wymianę dwutlenku węgla jako 
dodatkowy czynnik, tzw. (ang.) storage term: 

który określa, ile dwutlenku węgla ΔρCO2 nagromadziło się w warstwie powie-
trza między powierzchnią czynną a  analizatorem gazowym umieszczonym na 
wysokości h w czasie Δt. Podczas dobrze rozwiniętej turbulencji czynnik ten jest 
bliski 0, natomiast w warunkach osłabionej turbulencji wymiana dwutlenku węgla 
stanowi sumę obu czynników (rys. 6).

Podsumowanie

Metoda kowariancji wirów jest bardzo zaawansowanym sprzętowo  i meto-
dycznie sposobem na pozyskiwanie danych dotyczących turbulencyjnej wymiany 
masy i energii. Mimo dokładności otrzymanych wyników, nie należy jednak pomi-

W. Pawlak i in.
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jać żadnego z etapów przygotowania czy weryfikacji danych. Przedstawione w pracy 
przykłady wykazały, że swobodne traktowanie doboru sposobów rozwiązania nie�że swobodne traktowanie doboru sposobów rozwiązania nie� swobodne traktowanie doboru sposobów rozwiązania nie-
których etapów może prowadzić do rozbieżnych wyników lub decydować odrzu-
ceniu prawidłowych danych. Etapy te można w prosty sposób zautomatyzować, 
np. uwzględniając odpowiednie procedury w programie liczącym wartości FCO2 . 
Ważnym elementem całego procesu obliczeń powinna być jednak zawsze wizualna 
ocena otrzymanych wartości oraz porównanie końcowych rezultatów z wynikami 
uzyskanymi przez inne grupy badawcze. 

Autorzy pragną podziękować mgr. inż. Wojciechowi D u d z i u ko w i , Dyrek-
torowi Biebrzańskiego Parku Narodowego, za umożliwienie przeprowadzenia 
pomiarów na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz mgr Helenie B a r -
t o s z c z u k  i  leśniczym Helenie C h w a l i ń s k i e j  i Wawrzyńcowi Ł u s z c z o w i 
za okazaną pomoc. 

Materiały wpłynęły do redakcji 28 IV 2012.
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S t r e s z c z e n i e

W  2010 roku, w  środkowym Basenie Biebrzańskiego Parku Narodowego,   przeprowadzono 
pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku. Eksperyment przeprowadzono w trzech dwutygodniowych 
sesjach – na wiosnę, oraz na początku i pod koniec lata, co umożliwiło analizę wpływu fazy rozwoju 
roślin na intensywność wymiany dwutlenku węgla. Pomiary przeprowadzono za wykorzystaniem 
metody kowariancji wirów za pomocą standardowego zestawu pomiarowego składającego się z ane-
mometru ultradźwiękowego oraz analizatora gazowego CO2/H2O, których zadaniem była rejestracja 
fluktuacji pionowej składowej prędkości wiatru oraz stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Podczas 
pierwszego tygodnia każdej z  sesji pomiary prowadzone były na podmokłej łące (turzycowisko na 
glebie torfowo – murszowej), podczas gdy w  drugim tygodniu stanowisko przenoszono na bagno 
(szuwary i turzycowiska na glebie torfie). Zastosowanie metody kowariancji wirów, najdokładniejszej 
obecnie metody pozwalającej na pomiar turbulencyjnej wymiany masy i energii między powierzchnią 
czynną a atmosferą, wciąż napotyka na trudności metodyczne. Pomimo bardzo dużej liczby publika-
cji szczegółowo opisujących problematykę pomiarów tego typu oraz metod oceny jakości uzyskanych 
danych, różne grupy badawcze stosują różne rozwiązania. Celem pracy jest prezentacja wybranych 
problematów metodycznych takich jak wybór długości przedziału uśredniania, stacjonarność danych 
czy pomiary w warunkach osłabionej turbulencji. Analiza wyników wskazuje, że stosowanie odmien�że stosowanie odmien� stosowanie odmien-
nych rozwiązań metodycznych prowadzi do często bardzo różnych wyników. 

S ł o w a  k l u c z o w e : dwutlenek węgla, strumień turbulencyjny, metoda kowariancji wirów, teren 
podmokły

S u m m a r y

In 2010 measurements of carbon dioxide turbulent exchange has been carried out in central 
basin of Biebrza National Park. Experiment has been realized during three two�weeks sessions – in 
spring, early and late summer, which enabled analysis of relation between plants grow phase and 
intensity of carbon dioxide exchange. Measurements has been carried out with eddy covariance 
method and standard measurement system consists in sonic anemometer and infra red CO2/H2O gas 
analyzer, which measured fluctuations of, respectively, vertical wind speed carbon dioxide density. 
During the first week of each session measurements has been carried out above peat meadow and 
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next measurement system has been moved to bog. Using of eddy covariance method, the most accu-
rate way to determining turbulent exchange of mass or energy between active surface and atmosphere, 
still encounter difficulties. Despite the large number of published papers describing methodological 
problems of eddy covariance method post�processing, research groups use different solutions. The 
aim of this paper is to discuss selected methodological problems like averaging period length, data 
series stationarity and measurements in case of weak turbulence conditions. Analysis shows that 
different solutions leads to different final results. 
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