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Abstract 
 

The study presents the spatial and temporal variability of ice cover occurence on Carpathian 
rivers over the past 120 years. The main objective of the analysis is to demonstrate the influence of 
climatic changes and the construction and functioning of dam reservoirs on the course of ice cover 
formation in the Carpathian tributaries of the Vistula River. The analysis was based on archival data on 
ice cover occurrence at selected ten gauge stations located on eight rivers of the Polish Carpathians: 
Wisła, Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Jasiołka, Wisłok and San. Air temperature data were obtained from 
University of East Anglia resources. The obtained data were subjected to statistical and spatial analysis. 
In order to separate the influence of climatic changes and the impact of dam reservoirs on ice formation 
in the study area, the course of ice cover occurrence was analyzed for both river sections within the 
range of reservoir influence and without their presence. The analysis showed that in the long-term dis-
tribution the formation of ice cover on chosen rivers is determined by the climatic factor expressed by 
the variability of air temperature in time and space. The construction and functioning of dam reservoirs 
is a factor that disturbs the relationship between river ice and climatic conditions by significantly short-
ening (from a dozen to several dozen days) the time of ice cover occurrence at sections below their 
locations. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Pokrywa lodowa jest jednym z okresowych zjawisk lodowych występujących na 

dużej części rzek w strefach klimatów umiarkowanych oraz okołobiegunowych (Bel-
taos, Burrell 2013). Jest zjawiskiem charakterystycznym dla fazy zalegania pokrywy 
lodowej, która wraz z fazą formowania i fazą rozpadu stanowią pełny cykl zlodzenia 
rzek. Pokrywa lodowa, a szczególnie jej najbardziej rozwinięta forma, którą jest zlo-
dzenie całkowite rzeki, jest kulminacją cyklu zlodzenia i stanowi najbardziej stabilną 
formę zjawisk lodowych występujących na rzekach (Pawłowski i in. 2017). W naj-
prostszym podziale, pokrywę lodową można podzielić na pokrywę lodową całkowitą 
oraz zlodzenie brzegowe, jednak w praktyce często trudno jest te formy jednoznacznie 
rozróżnić (Clark 2003, Beltaos 2003).  

Okresowe występowanie pokrywy lodowej ma fundamentalny wpływ na prze-
bieg procesów fizycznych oraz biologicznych zachodzących w rzekach (Bergeron, En-
ders 2013). Ze względu na wysokie albedo lodu oraz śniegu, wpływa ono na ilość 
promieniowania docierającego do powierzchni wody, a co za tym idzie na ilość do-
starczanej energii i rozkład temperatury. Występowanie pokrywy lodowej wpływa 
również na kierunek, prędkość oraz sposób przepływu wody (Thellman i in. 2021). 
Poprzez zmniejszenie powierzchni przekroju lód może spowodować zwiększenie 
prędkości przepływu. Zmiana tych parametrów fizycznych ma swoje bezpośrednie 
skutki ekologiczne. Przykładowo, występowanie lodu może wpływać na typ i roz-
mieszczenie siedlisk poprzez ograniczenie możliwości migracji niektórych gatunków 
ryb, wynikające z fizycznego ograniczenia przestrzeni w obrębie koryta. Występowa-
nie pokrywy lodowej jest również istotne z punktu widzenia systemu klimatycznego. 
O znaczącej skali tego wpływu świadczy fakt, że lód rzeczny okresowo blokuje emisje 
gazów cieplarnianych z rzek do atmosfery na powierzchni 87 tys. km2 (Raymond 
i in. 2013).  

Głównym czynnikiem warunkującym występowanie pokrywy lodowej na rze-
kach jest temperatura wody. Na obszarze Polski, pokrywa lodowa zaczyna formować 
się zwykle na przełomie listopada i grudnia w związku z wypromieniowaniem ciepła 
z powierzchni wody do atmosfery i jej ochładzaniem do temperatury bliskiej 0°C (Ko-
lerski 2016). W przebiegu tego procesu najważniejszą rolę odgrywa temperatura po-
wietrza, która ma kluczowe znaczenie w wymianie strumieni ciepła pomiędzy po-
wierzchnią wody oraz atmosferą. Ze względu na relację pomiędzy formowaniem się 
pokrywy lodowej, temperaturą wody oraz temperaturą powietrza, istotną rolę w cza-
sowo-przestrzennym rozkładzie pokrywy lodowej mają obecnie obserwowane zmiany 
klimatu. Badania wykazują, że na znacznej części globu następuje skrócenie czasu 
trwania pokrywy lodowej na rzekach, późniejsze jej formowanie oraz wcześniejszy 
rozpad (Beltaos, Prowse 2009, Park i in. 2016, Yang i in. 2020, Newton i in. 2021). 
Obserwowany jest również spadkowy trend w średniej grubości pokrywy lodowej rzek 
(Shiklomanov, Lammers 2014; Vuglinsky, Valatin 2018). Badania oparte o zobrazo-
wania satelitarne oraz metody modelowe wykazały, że średni czas trwania pokrywy 
lodowej na dużych rzekach świata skraca się o około 6,1 dnia na każdy 1°C wzrostu 
średniej globalnej temperatury (Yang i in., 2020).  

Wpływ zmian klimatycznych na czasowy oraz przestrzenny rozkład pokrywy 
lodowej na rzekach jest obecnie stosunkowo dobrze poznany. Jednak zdecydowana 
większość badań skupia na dużych rzekach nizinnych. W literaturze brak jest badań 
analizujących relację pomiędzy zmiennością klimatu, a występowaniem pokrywy lo-
dowej na stosunkowo niewielkich rzekach górskich. Podjęcie takich badań wydaje się 
mieć istotne znaczenie ze względu na fakt, że o ile czynnik klimatyczny odgrywa 
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kluczową rolę w przebiegu procesów lodowych na rzekach dużych, to na małych rze-
kach istotną rolę mogą odgrywać również inne czynniki takie jak: występowanie za-
budowy hydrotechnicznej, zanieczyszczenia termiczne, morfologia koryta, objętość 
i prędkość przepływu oraz sposób zasilania wodami podziemnymi (Thellman i in. 
2021).  

Jednym z elementów środowiska geograficznego wpływającym na procesy for-
mowania się pokrywy lodowej na rzekach są zbiorniki zaporowe. Ze względu na wy-
stępowanie w ich obrębie stratyfikacji termicznej, powodują one ocieplenie wód wy-
pływających ze zbiornika w stosunku do wód do niego wpływających w okresie zimo-
wym. Skutkuje to zaburzeniem continuum termicznego rzeki (Wiejaczka 2011), 
co może przekładać się bezpośrednio na procesy formowania się pokrywy lodowej. 
Badania prowadzone dotychczasowo w tym zakresie wykazują, że budowa zbiornika 
skutkuje znacznym ograniczeniem występowania pokrywy lodowej poniżej zbiornika 
(Wiejaczka 2009, Takacs i in., 2013, Huokuna i in. 2017).  

Pomimo że polskie Karpaty zajmują jedynie 6% powierzchni kraju, mają duże 
znaczenie hydrologiczne. Są obszarem źródłowym Wisły i części jej prawobrzeżnych 
dopływów. Zasobność tego obszaru w wodę jest najwyższa w Polsce i waha się od 
8 dm3·s-1·km-2 w dolinach pogórskich aż do 50 dm3·s-1·km-2 w Tatrach (Soja 2002). 
Pomimo dużego znaczenia hydrologicznego tego obszaru, brakuje aktualnych badań 
nad czasowo-przestrzennym rozkładem występowania pokrywy lodowej na rzekach 
polskich Karpat. Ostatnie prace, w których w sposób kompleksowy scharakteryzo-
wano ten element środowiska przyrodniczego pochodzą z przełomu lat 50. i 60. 
XX wieku (Gołek 1957, Gołek 1964).  

Głównym celem opracowania jest przedstawienie czasowo-przestrzennej zmien-
ności występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich w latach 1900-2020, 
w świetle zachodzących zmian klimatu oraz budowy i funkcjonowania zbiorników za-
porowych.  

 
2. OBSZAR BADAŃ 

 
Wszystkie odcinki rzek, wybrane do badania zlokalizowane są w Zewnętrznych 

Karpat Zachodnich, w granicach Polski (rys. 2). Rzeki na tym obszarze charakteryzują 
się reżimem niwalno-pluwialnym lub pluwialno-niwalnym, w typologii reżimów od-
pływu rzek Dynowskiej (Dynowska 1997, Wrzesiński 2017). W związku z tym rzeki 
te cechują się występowaniem dużych wahań przepływu w skali roku. Rzeki karpackie 
odznaczają się dużymi spadkami wynoszącymi nawet ponad 100‰, co przekłada się 
na dużą szybkość oraz turbulentny przepływ wód (Ziemońska 1973). Charakterystycz-
nym elementem sieci rzecznej tego obszaru są zbiorniki zaporowe, których funkcjo-
nowanie powoduje przekształcenie naturalnych stosunków wodnych rzek, na których 
występują (Wiejaczka 2011). Klimat omawianego obszaru jest bardzo zróżnicowany, 
co wynika głównie z dużych deniwelacji terenu oraz zróżnicowanej morfologii (Cho-
waniec 2009). Zewnętrzne Karpaty Zachodnie znajdują się w obrębie pięciu pięter kli-
matycznych w podziale Hessa – od umiarkowanie zimnego do umiarkowanie ciepłego 
(Hess 1965). Najniższą średnią roczną temperaturą powietrza cechują się szczytowe 
partie Beskidu Żywieckiego (-2-0 °C) natomiast najwyższą pogórza (6-8 °C). Średnia 
roczna suma opadów waha się od 800 mm do 1400 mm. 
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Rys. 1. Lokalizacja analizowanych przekrojów wodowskazowych w obrębie polskich Karpat 
Fig. 1. Location of the analyzed water gauge cross-sections within the Polish Carpathians 

 
3. DANE I METODY BADAŃ 

 
W celu przedstawienia czasowo-przestrzennej zmienności występowania po-

krywy lodowej na obszarze polskich Karpat, opracowano serie pomiarowe z dziesięciu 
przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych na ośmiu rzekach, obejmujące lata 
1900-2020. Głównym kryterium wyboru przekrojów wodowskazowych była dostęp-
ność danych obserwacyjnych. Dane o występowaniu pokrywy lodowej w okresie 
1900-1960 opracowano na podstawie prac „Zlodzenie rzek polskich” oraz „Zjawiska 
lodowe na rzekach polskich” (Gołek 1957, Gołek 1964). Dane z lat 1960-1980 pozy-
skano z Roczników Hydrologicznych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorolo-
gicznej. Z okresu 1980-2020 wykorzystano dane z internetowych zasobów Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. W celu 
uzyskania jak największej ciągłości obserwacji w każdym przekroju wodowskazo-
wym luki w danych uzupełniono danymi z sąsiednich stacji. Dane dotyczące średniej 
temperatury powietrza dla poszczególnych miesięcy w latach 1900-2020 pozyskano 
z zasobów Jednostki Badań Klimatu, Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Dane te po-
chodzą z bazy danych CRUTS (Climatic Research Unit gridded Time Series), utwo-
rzonej na podstawie pomiarów ze stacji klimatologicznych, interpolowanych na siatkę 
o rozdzielczości 0,5° długości i szerokości geograficznej (Harris i in., 2020). Wybór 
tych danych wynikał z faktu, że były one już wykorzystane z powodzeniem w bada-
niach zjawisk lodowych (Hewitt i in. 2018, Verma, Gosh 2019) oraz są dostępne dla 
całego okresu 1900-2020. Dane dotyczące lokalizacji zbiorników zaporowych pozy-
skano z ortofotomapy dostępnej na stronie Geoportal 2. W celu przedstawienia prze-
strzennego rozkładu występowania zjawisk lodowych na rzekach wykonano mapy 
przedstawiające średnią liczbę dni w roku z pokrywą lodową dla trzydziestoleci oraz 
procentowy udział dni z pokrywą lodową całkowitą oraz zlodzeniem brzegowym 
w ogólnej liczbie dni z pokrywą lodową dla trzydziestoleci. Do analizy szeregów cza-
sowych, przebiegu rocznych sum dni, w których występowała pokrywa lodowa wy-
korzystano nieparametryczny test Manna-Kendalla. Test ten polega na wykryciu 
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trendu poprzez analizę znaków różnicy pomiędzy kolejnymi wartościami. Statystyka 
(S) wykorzystywana w teście obliczana jest z zależności:  

 
 

=  ( − ) 
 
(1) 

 
gdzie:  
 

( ) =  
+1  > 0
0  = 0

−1  < 0
 

 

 
(2) 

{x1, x2, …, xn} – zbiór danych w postaci szeregu czasowego.  
 

W celu obliczenia zależności pomiędzy ciągiem danych, a odpowiadającym im 
krokiem czasowym oblicza się współczynnik korelacji rangowej τ Kandalla ze wzoru:  

 
 =  ( − 1)/2

 

 

 
(3) 

 
Niskie wartości współczynnika  (z przedziału od -1 do 1) oznaczają występo-

wanie trendu malejącego, wysokie trendu rosnącego, natomiast wartości bliskie zeru 
świadczą o braku trendu. Za zmianę istotną statystycznie przyjęto zmianę na poziomie 
ufności 95% (α < 0,05). W celu określenia związku pomiędzy przebiegiem tempera-
tury powietrza i występowaniem pokrywy lodowej na rzekach karpackich, wykonano 
wykresy zależności (rozrzutu) średniej temperatury stycznia i liczby dni z pokrywą 
lodową w tym miesiącu dla każdej stacji, oraz obliczono współczynniki korelacji li-
niowej Pearsona. Wybór stycznia jako miesiąca analizy wynikał z dwóch czynników. 
Po pierwsze konieczne było wykluczenie okresów, w których następowało formowa-
nie oraz rozpad pokrywy lodowej. Włączenie pozostałych miesięcy zimowych do ana-
lizy skutkowałoby uwzględnieniem w korelacji długich okresów, w których tempera-
tura powietrza wynosi powyżej 0°C i zjawiska lodowe nie występują, co znacznie 
wpływało by na wyniki. Po drugie ograniczenie analizy korelacji do stycznia ułatwiło 
późniejszą interpretację wyników w świetle występowania zbiorników zaporowych, 
gdyż w tym okresie można mieć pewność, co do wykształcenia się w ich obrębie stra-
tyfikacji termicznej.  

Na podstawie opracowanych danych podjęto próbę określenia wpływu zmian 
klimatycznych oraz występowania zbiorników zaporowych na czasową oraz prze-
strzenną zmienność występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich, która po-
legała na porównaniu uzyskanych wyników z przekrojów będących pod wpływem 
zbiorników z przekrojami, w których takiego wpływu nie ma.  

 
3. ANALIZA WYNIKÓW 

 
Przestrzenny rozkład pokrywy lodowej na rzekach Karpat charakteryzuje ten-

dencja wzrostowa liczby dni występowania tego zjawiska z zachodu na wschód. 
W trzydziestoleciach 1901-1930, 1931-1960 oraz 1961-1990 najniższą średnią liczbą 
dni w roku z pokrywą lodową charakteryzowały się przekroje w zachodniej oraz cen-
tralnej części badanego obszaru, zlokalizowane na Wiśle, Sole, Skawie i Rabie  
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– od 20 do 46 dni. Odcinki rzek reprezentowane przez przekroje we wschodniej oraz 
południowej części polskich Karpat (Dunajec, Jasiołka, Wisłok i San) były w tym 
okresie zlodzone znacznie częściej. Średnia liczba dni, w których występowała po-
krywa lodowa wahała się tam od 30 do 67 dni (rys. 2). Nieco odmiennie sytuacja 
kształtowała się w trzydziestoleciu 1991-2020. Najniższą średnią liczbą dni w roku 
z pokrywą lodową w tym okresie charakteryzowały się odcinki rzek reprezentowane 
przez przekroje położone poniżej dużych zbiorników zaporowych – przekroje w Lesku 
(7 dni), Sromowcach Wyżnych (12 dni) i Wadowicach (16 dni), natomiast najwyższą 
położone w północnej oraz zachodniej części badanego obszaru – Suchej Beskidzkiej 
(37 dni) oraz Żywcu (39 dni). W większości analizowanych przekrojów wyraźnie za-
znaczyło się częstsze występowanie pokrywy brzegowej w stosunku do zlodzenia cał-
kowitego (rys. 3).  

W okresie 1901-1930 procentowy udział zlodzenia brzegowego w sumie dni 
z występowaniem pokrywy lodowej był najmniejszy spośród wszystkich analizowa-
nych okresów i wahał się od 8,1% do 83,3%. W tym okresie, na niektórych stacjach 
(głównie w zachodniej części badanego obszaru), częściej występowała pokrywa cał-
kowita. W późniejszych okresach zauważalny jest stopniowy spadek udziału pokrywy 
lodowej całkowitej i wzrost częstości występowania zlodzenia brzegowego. 

Najrzadziej pokrywa lodowa całkowita w stosunku do zlodzenia brzegowego 
występowała w okresie 1991-2020. W tym okresie udział pokrywy lodowej całkowitej 
w sumie dni z pokrywą lodową w analizowanych przekrojach wynosił średnio 11%. 
Najniższy jej udział notowano w przekrojach w Lesku (0,5 %), Rzeszowie (2,1%) oraz 
Wadowicach (1,9%). W przekroju zlokalizowanym w Sromowych Wyżnych w tym 
okresie pokrywa lodowa całkowita nie występowała.  

Na ośmiu spośród dziesięciu przekrojów wodowskazowych wykryto istotne sta-
tystycznie trendy w przebiegu rocznych sum dni z pokrywą lodową. Przedstawione 
w tabeli 1 wyniki testu Manna-Kendalla wykazują, że w siedmiu przekrojach był to 
trend malejący (Rzeszów, Dynów, Lesko, Jasło, Sromowce, Stróża oraz Wadowice), 
a na jednym rosnący (Żywiec). W przekrojach w Skoczowie oraz Suchej Beskidzkiej 
trend nie jest istotny statystycznie. 

Największymi trendami spadkowymi w średniej rocznej sumie dni z pokrywą 
lodową charakteryzowały się odcinki rzek reprezentowane przez wodowskazy zloka-
lizowane w Lesku, Dynowie oraz Rzeszowie (rys. 4). Świadczą o tym stosunkowo 
niskie wartości τ Kendalla (< -0,3). We wszystkich analizowanych przekrojach można 
wyróżnić wspólne podokresy, w których pokrywa lodowa występowała rzadziej lub 
częściej w stosunku do średniej. Dużą liczbą dni w roku z pokrywą lodową charakte-
ryzowały się okresy 1900-1910 oraz 1960-1970. Natomiast okresami o stosunkowo 
niewielkiej liczbie dni w roku z pokrywą lodową są lata 1910-1920, 1990-2000 oraz 
2007-2020 (rys. 4).  

We wszystkich badanych przekrojach występowała wysoka oraz bardzo wysoka 
ujemna korelacja (Stanisz 1998) pomiędzy średnią temperaturą powietrza w styczniu, 
a liczbą dni z pokrywą lodową, mierzona za pomocą współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Najsilniejszy związek pomiędzy tymi elementami środowiska występował 
w przekrojach wodowskazowych w Skoczowie (-0,74) i Stróży (-0,72). W Rzeszowie, 
Jaśle, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i Żywcu współczynnik korelacji wahał się po-
między -0,60 a -0,68. Najniższe (<0,6) wartości korelacji występowały na posterun-
kach zlokalizowanych w Lesku (-0,54), Czorsztynie (-0,55) i Dynowie (-0,59). Na pro-
ces formowania się pokrywy lodowej na analizowanych odcinkach rzek miały wpływ 
również inne czynniki. Świadczą o tym wykresy rozrzutu (rys. 5).  
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Rys. 3. Przestrzenny rozkład występowania pokrywy lodowej, a) procentowy udział poszczególnych 
typów pokrywy lodowej (zlodzenie brzegowe i pokrywa całkowita) z trzydziestoleci, b) średnia liczba 

dni w roku z pokrywą lodową z trzydziestoleci 
Fig. 3. Spatial distribution of ice cover occurrence, a) percentage of each ice cover type (riverbank ice 
and total ice cover) from thirty-year peroids, b) average number of days per year with ice cover from 

thirty-year peroids 
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Rys. 4. Przebieg rocznych sum dni z pokrywą lodową dla poszczególnych przekrojów  

wodowskazowych 
Fig. 4. Sum of days with ice cover for water gauge cross-sections 
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Rys. 5. Rozrzut średniej temperatury powietrza w styczniu i liczby dni z pokrywą lodową dla  

poszczególnych posterunków wodowskazowych 
Fig. 5. Mean air temperature in January and number of days with ice cover for gauge cross-sections 
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Tablica 1 
Wyniki testu Manna-Kendalla 

Table 1 
Mann-Kendall test results 
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τ Kendalla -0,092 0,166 0,012 -0,130 -0,134 -0,205 -0,298 -0,447 -0,321 -0,301 

Statystyka 
Testu S -463 919 67 -825 -825 -1263 -1408 -2475 -1842 -1527 

p-wartość 0,175 0,012 0,855 0,043 0,038 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Poziom  
istotności α 0,05 0,05 0,05 0,05    0,05 0,05     0,05     0,05 0,05 0,05 

 

We wszystkich analizowanych przekrojach występowały miesiące, które cha-
rakteryzowały się taką samą średnią temperaturą powietrza, natomiast skrajnie różniły 
się liczbą dni z pokrywą lodową. Szczególnie widoczne było to w przekrojach zloka-
lizowanych poniżej zbiorników zaporowych. Przykładowo w przekroju w Sromow-
cach Wyżnych występowały miesiące w których średnia temperatura powietrza wy-
nosiła ponad -5 °C i pokrywa lodowa występowała przez cały miesiąc, jak również 
takie w których średnia temperatura powietrza wynosiła mniej niż -9 °C a pokrywa 
lodowa nie była obserwowana. Podobnie sytuacja kształtowała się w przekroju zloka-
lizowanym w Lesku. W przekroju tym wystąpiły miesiące w których średnia tempe-
ratura powietrza wynosiła około -2,5 °C, a pokrywa lodowa utrzymywała się przez 
cały miesiąc oraz takie, w których średnia temperatura powietrza wynosiła mniej niż -
6 °C a pokrywa lodowa się nie wytworzyła. Podobne cechy obserwowano w przekro-
jach nieznajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiorników, jednak występują one 
tam zdecydowanie rzadziej. 

 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Głównym czynnikiem warunkującym czasowo-przestrzenny rozkład występo-
wania pokrywy lodowej na wszystkich badanych przekrojach jest zmienność tempe-
ratury powietrza. Świadczą o tym wysokie ujemne wartości współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona pomiędzy temperaturą powietrza, a liczbą dni z pokrywą lodową na 
wszystkich przekrojach wodowskazowych. O kluczowym znaczeniu tego czynnika 
świadczy również, obserwowany spadek liczby dni z pokrywą lodową w latach 90. 
XX wieku i w XXI wieku oraz spadek udziału pokrywy lodowej całkowitej względem 
zlodzenia brzegowego w większości przekrojów wodowskazowych. Trend ten noto-
wany jest powszechnie w polskiej oraz światowej literaturze przedmiotu na większości 
rzek na których występuje pokrywa lodowa (Stonevicius i in. 2008, Shiklomanov i in. 
2014, Park i in. 2015, Nowak i in. 2019). Trend dodatni w przekroju w Żywcu wynika 
z występowania stosunkowo niewielkiej liczby dni z pokrywą lodową w okresie 1900-
1915, ponieważ dla okresu 1915-2020 trend istotny statystycznie nie występuje.  
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Drugim czynnikiem wpływającym istotnie na dynamikę liczby dni z pokrywą 
lodową była budowa zbiorników zaporowych. Na analizowanym obszarze ich wpływ 
widoczny był w przekrojach zlokalizowanych w Sromowcach Wyżnych poniżej ze-
społu zbiorników Czorsztyn-Sromowce oraz w Lesku poniżej zespołu zbiorników So-
lina-Myczkowce. W tych przekrojach zaznaczył się zdecydowany spadek częstości 
występowania pokrywy lodowej w okresie po uruchomieniu zbiornika w stosunku do 
okresu wcześniejszego. W przekroju wodowskazowym w Lesku średnia liczba dni 
w roku z pokrywą lodową w dwudziestoleciu 1948-1968 (przed budową zbiornika) 
wynosiła 62 dni natomiast w dwudziestoleciu 1969-1989 (po wybudowaniu zbiornika) 
9,1 dni. Podobnie sytuacja kształtowała się w przekroju Sromowce Wyżne. W  dwu-
dziestoleciu przed uruchomieniem zbiornika Czorsztyńskiego (lata 1976-1996) śred-
nia liczba dni z pokrywą lodową w roku wynosiła 55,4 dni natomiast w dwudziestole-
ciu 1997-2017 8,7 dni. Uzyskane wyniki pokrywają się z wynikami badań dotyczą-
cych wpływu zbiorników zaporowych na reżim termiczny rzek na obszarze Karpat. 
Wiejaczka i in., (2015) wykazali, że system zbiorników Czorsztyn-Sromowce na Du-
najcu w okresie zimowym, ociepla wody z niego wypływające w stosunku do dopły-
wających o od 0,2 °C do 2,6 °C, a zasięg ten sięga nawet kilkudziesięciu kilometrów. 
Termikę oraz charakterystyki zjawisk lodowych badano również dla zespołu zbiorni-
ków Rożnów-Czchów. Cyberska (1972, 1975) zauważa, że odcinek Dunajca poniżej 
zespołu zbiorników Rożnów-Czchów charakteryzuje się mniejszym natężeniem zja-
wisk lodowych oraz obserwuje się więcej zim bez pokrywy lodowej. Ponadto stwier-
dzono, że na odcinku będącym pod wpływem zbiornika pojawienie się pokrywy lodo-
wej wymaga utrzymywania się zdecydowanie niższych temperatur powietrza. Wpływ 
zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach notowany 
jest również na innych rzekach w obrębie Karpat. Wykazano, że budowa zbiornika 
zaporowego Klimkówka poskutkowała skróceniem czasu trwania pokrywy lodowej 
na rzece Ropie nawet o kilkanaście dni (Wiejaczka 2009). O wpływie zbiorników za-
porowych na relację pomiędzy temperaturą powietrza oraz formowaniem się pokrywy 
lodowej świadczy fakt, że w przekrojach poniżej zbiorników (Lesko i Sromowce Wy-
żne), uzyskano najniższe wartości korelacji liniowej Pearsona pomiędzy tymi parame-
trami (rys. 5). W przekrojach tych zaznacza się również stosunkowo częste występo-
wanie miesięcy zimowych bez pokrywy lodowej, pomimo niskich średnich miesięcz-
nych temperatur powietrza.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że na obszarze polskich 
Karpat dochodzi do dynamicznych przemian w występowaniu pokrywy lodowej rzek. 
Następuje skrócenie liczby dni z pokrywą lodową w większości analizowanych prze-
krojów wodowskazowych. Obserwowane jest również zmniejszanie się udziału po-
krywy lodowej całkowitej i wzrost udziału zlodzenia brzegowego w całości zlodzenia 
rzek. Przemiany te wynikają ze zmian klimatycznych, o czym świadczy fakt, że ob-
serwowane są one w większości analizowanych przekrojów. Na presję wynikającą ze 
zmian klimatycznych nakłada się wpływ funkcjonowania zbiorników zaporowych, 
który nasila zachodzące zmiany na odcinkach rzek poniżej ich lokalizacji poprzez za-
burzenie relację pomiędzy temperaturą powietrza i występowaniem pokrywy lodowej. 
W świetle tego konieczne wydaje się prowadzenie dalszych badań nad zasięgiem 
i wielkością oddziaływania zbiorników zaporowych oraz zmian klimatycznych na po-
krywę lodową rzek, w oparciu o większą liczbę różnego typu danych, w tym telede-
tekcyjnych.  
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Niniejsze badania przeprowadzono w ramach grantu Narodowego Centrum Na-
uki Preludium Bis 2 2020/39/O/ST10/00652 pt. „Wpływ zmian klimatu oraz budowy 
zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach karpackich”. 
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