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Luty 2012 w Biebrzańskim Parku Narodowym – zima wszechczasów? 
asda 

Mateusz Grygoruk, Ewa Wiatr 

Na podstawie wyników pomiarów temperatur powietrza 

wykonanych przez czytelników i nadesłanych do redakcji  „Naszej 

Biebrzy”, przygotowano mapę przestrzennego zróżnicowania 

najniższej temperatury powietrza w Biebrzańskim Parku 

Narodowym oraz jego otulinie (Rys. 2). W analizie uwzględniono 

pomiary wykonane przez czytelników w 194 punktach pomiarowych 

zlokalizowanych na obszarze BbPN , otuliny oraz w okolicach, w 

dniach 2-4 lutego - najzimniejszych dniach zimy 2012 r., Najniższe 

temperatury powietrza stwierdzono w Górnym Basenie Biebrzy. 

Biegunem zimna Doliny Biebrzy okazała się miejscowość 

Koniuszki, gdzie Iwona Uściłowicz zmierzyła aż -35oC. Relatywnie 

najmniej mroźno (choć wciąż bardzo zimno!) było w okolicach Zajek 

oraz w Domuratach (ok. -20oC). Na podstawie pomiarów 

wykonanych w automatycznej stacji meteorologicznej BbPN w 

Budnym-Żarnowie obliczono, że średnia temperatura powietrza w 

lutym 2012 wyniosła -8,6oC, najniższa - -25,3oC, a najwyższa - 

+5,9oC. 

Najzimniejszy dzień zimy – 03.02.2012 r. Aż -35oC!  

Rys. 2. Izotermy 03.02.2012 r. – przestrzenny rozkład 

najniższej temperatury powietrza zmierzonej przez 

uczestników konkursu „Naszej Biebrzy”  
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Fot. 4. Odczyt danych z 

automatycznej stacji 

meteorologicznej (Fot. 

Artur Wiatr)   

Pomiary wykonane przez czytelników były 

jednak obarczone błędem. Urządzenia 

stosowane do pomiarów meteorologicznych 

muszą być bowiem umieszczone w 

określonych miejscach (nad jednorodną 

powierzchnią, na nieosłoniętym obszarze), co 

pozwala na porównywanie ze sobą 

wykonanych pomiarów. Ponadto, urządzenia 

pomiarowe powinny być certyfikowane. Tych 

wymogów nie spełniają zwykłe, zaokienne 

termometry, przez co wyniki nadesłane przez 

czytelników (Rys. 1 i 2) nieco różnią się od 

wyników pomiarów wykonanych przez 

automatyczną, certyfikowaną stację 

meteorologiczną BbPN (Fot. 4., Rys. 4A). 

Jakkolwiek by jednak nie mierzyć, luty 2012 r. 

był jednym z najmroźniejszych miesięcy 

ostatnich lat. 

Dokładność pomiaru 

A 

B 

Rys. 4. A – temperatura powietrza w lutym 

2012 r., B – średnie, minimalne i maksymalne 

miesięczne temperatury powietrza oraz 

miesięczne sumy opadów. 

Fot. 3. Agata Glińska podpatrywała, 

czy rośliny przetrwają srogą zimę 

2012 r.  

03.02.2012 r. 29.02.2012 r. 

Fot. 2. Najzimniejszy i najcieplejszy dzień lutego w Bajkach Starych 

 (Fot. Anna Wiszowata)   

Fot. 1. 03.02.2012 r. w 

Dąbrowie Białostockiej rano 

było -23oC (Fot. Gabriela 

Sztukowska) 

Biegun zimna Doliny Biebrzy 

 W 35 numerze czasopisma „Nasza Biebrza” ogłosiliśmy konkurs na najzimniejsze 

miejsce Doliny Biebrzy. Uczestnicy konkursu przez cały miesiąc, o stałej porze 

mierzyli temperaturę powietrza. Łącznie, 194 uczestników konkursu wykonało niemal 

6000 pomiarów! Niektórzy uczestnicy dokonywali pomiarów nawet kilka razy na dobę, 

by w wiarygodny sposób przedstawić przebieg temperatury powietrza. Okazało się, że 

luty 2012 r. był jednym z najmroźniejszych miesięcy na przestrzeni kilkudziesięciu 

ostatnich lat! Mieliśmy więc szczęście, gdyż dzięki uczestnikom udało się uchwycić 

zmienność temperatury powietrza w Dolinie Biebrzy i jej okolicach w jednym z 

najbardziej ekstremalnych okresów (Rys. 1). Gdzie było najzimniej? 

Rys. 1. Maksymalna, średnia i minimalna temperatura 

powietrza w Dolinie Biebrzy i okolicach w lutym 2012 r. – 

opracowano na podstawie pomiarów wykonanych przez 

czytelników Naszej Biebrzy. 

Tab. 1. Wyniki konkursu – najzimniejsze miejsce 

 w Dolinie Biebrzy i okolicach. 
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