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1. Wprowadzenie 
 
1.1. Ogólna charakterystyka  

 

Kobyla Góra, wieś gminna położona województwie wielkopolskim, powiecie 

ostrzeszowskim. Miejscowość o charakterze miejskim leży nad niewielką rzeką Meresznicą, 

na której utworzono zbiornik wodny Blewązka, na wysokości od 190 do 220 m n.p.m.  

W podziale regionalnym Polski, Kobyla Góra leży w podprowincji Niziny 

Środkowopolskie, w makroregionie Wał Trzebnicki, w mezoregionie Wzgórza 

Ostrzeszowskie, które są pasem wzniesień morenowych zlodowacenia środkowopolskiego 

(Kondracki 2002). Najwyższe wzniesienie ma także nazwę Kobyla Góra (283,8 m n.p.m.), 

choć położone jest w miejscowości Zmyślona Parzynowska, 4 km na południowy-wschód od 

miejscowości o tej samej nazwie. Krajobraz głównie równiny i falisty powodował, że tereny 

te od wieków były intensywnie użytkowane rolniczo, dlatego też obecnie krajobraz roślinny 

ma tu charakter mozaiki. Lesistość mezoregionu sięga zaledwie 32%, ale lesistość gminy 

wiejskiej Kobyla Góra w 2016 r. była wyższa i wynosiła 43,9% (GUS 2017). Wśród lasów 

dominują bory sosnowe i mieszane.  

Kobyla Góra położona jest w IV, centralnym regionie bioklimatycznym, o typowych 

warunkach bioklimatycznych (Kozłowska-Szczęsna i in. 2002, Błażejczyk, Kunert 2011). 

Miejscowość nie posiada monograficznego opracowania klimatu. Ogólne informacje 

o klimacie tego regionu można znaleźć jedynie w podręcznikach i atlasach dotyczących 

klimatu Polski. Dlatego też IGiPZ PAN jesienią 2018 r. przeprowadziła badania 

zróżnicowania klimatu lokalnego oraz serię pomiarów zapylenia powietrza. Wykonano to 

w ramach operacji „Czyste powietrze, woda, las – to wszystko jest wśród nas / badanie 

klimatu Kobylej Góry” mającej na celu „promowanie obszaru Kobylej Góry, poprzez 

przeprowadzenie badania klimatu”, a współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Opracowanie zlecono przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kobyla Góra.   

 

1.2. Materiały podstawowe 
 
Klimat miejsca lub regionu według norm Światowej Organizacji Meteorologicznej 

ocenia się na podstawie pomiarów meteorologicznych z wielolecia, z okresu co najmniej 10 

lat, a najlepiej 30 lat. W Kobylej Górze dotychczas nie prowadzono żadnych pomiarów 

meteorologicznych, dlatego też podstawą opracowania stały się z dwóch stacji synoptycznych 
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Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-

PIB): w Kaliszu i Wieluniu. Pierwsza z tych stacji znajduje się w odległości około 48 km na 

północny-wschód od Kobylej Góry, zaś druga stacja w odległości około 54 km na 

południowy-wschód od Kobylej Góry. W przypadku Kalisza wykorzystano dane z ostatnich 

10 lat (2008-2017), zaś w przypadku Wielunia z 7 lat (2008-2014), ponieważ w latach 2015-

2017 wystąpiły liczne braki danych. 

Często w opracowaniu charakterystyk obok średnich dobowych wartości elementów 

meteorologicznych posługiwano się danymi z kolejnych terminów obserwacyjnych: 06, 12 i 18 

Uniwersalnego Czasu Koordynowanego (UTC), czyli odpowiednio z godziny 7, 13 i 19 (czasu 

zimowego) lub 8, 14 i 20 (czasu letniego).  

Badania terenowe lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych w Kobylej 

Górze i okolicy prowadzono od 15 września do 11 października 2018 roku. Pomiary 

warunków termiczno-wilgotnościowych wykonywano w miejscach reprezentujących 

najważniejsze formy rzeźby i pokrycia terenu, a także jego zagospodarowania (ryc. 1). 

 
 

Rycina 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w Kobylej Górze i okolicy 
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Z aktualnym stanem zagospodarowania Kobylej Góry zapoznano się podczas kilku 

wizji terenowych. Przeanalizowano także mapy terenu oraz obrazy satelitarne.  

Oceny stanu sanitarnego powietrza dokonano na podstawie przekazanych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informacji o stanie zanieczyszczeń 

powietrza w Kobylej Górze (pismo WM.7016.1.421.2018), na podstawie Rocznych Ocen 

Jakości Powietrza w województwie wielkopolskim Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ 

w Poznaniu za lata 2015-2017 (WIOŚ 2016, 2017, 2018) oraz pomiarów stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 wykonanych w okresie 15.09-2.10.2018 r. (ryc. 1). 

1.3. Bodźcowość warunków klimatycznych - uwagi ogólne 
 
 Przy ocenie leczniczych zasobów klimatu należy dokonać analizy rodzaju i natężenia 

różnych bodźców pogodowych, które oddziałują na organizm człowieka pozytywnie lub 

negatywnie. Podstawowe elementy meteorologiczne oddziałujące na człowieka to: 

promieniowanie słoneczne i usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie 

atmosferyczne oraz ruch powietrza i opady. Ważne jest także zanieczyszczenia pyłowe 

i gazowe powietrza oraz zawartość pierwiastków śladowych i substancji biologicznych 

w powietrzu.  

Pod wpływem powyższych bodźców zachodzą w organizmie człowieka zmiany 

czynnościowe, metaboliczne i morfologiczne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia 

z bodźcami o silnych natężeniach, które przekraczają zdolność organizmu do zachowania 

równowagi psychofizycznej. Zachowanie tej równowagi utrzymuje się dzięki odpowiedniej 

kondycji i regulacji procesów fizjologicznych. Różne formy aktywności fizycznej w terenie 

otwartym są nie do przecenienia w zachowaniu i poprawianiu kondycji organizmu oraz 

w usprawnieniu procesów fizjologicznych. Działanie poszczególnych bodźców może być 

zwiększone, między innymi przez ich współdziałanie (synergizm). Wówczas nawet mało 

znaczący i słaby bodziec wzmacnia efekt działania innych bodźców. 

Zależnie od swej intensywności bodźce atmosferyczne docierające do człowieka 

wywołują w organizmie różnorodne reakcje fizjologiczne: 

- bodźce słabe – mogą powodować utratę przystosowania lub wydelikacenie organizmu,  

- bodźce umiarkowane – działają pobudzająco i hartująco (co sprzyja podwyższaniu kondycji 

i odporności organizmu), a także leczniczo, 
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- bodźce silne – mogą powodować obciążenie lub przeciążenie organizmu, prowadzące 

niekiedy do pogorszenia kondycji i odporności, a nawet do powstawania stanów 

chorobowych. 

Bodźce te można ująć w trzy podstawowe zespoły, a mianowicie:  

- zespół bodźców fizycznych, 

- zespół bodźców chemicznych, 

- zespół bodźców biologicznych (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997, 2004). 

 Bodźce klimatyczne wykorzystywane są w procesie leczenia uzdrowiskowego. 

Podstawowymi formami leczenia klimatycznego (klimatoterapii) są: 

- helioterapia, która polega na kąpielach słonecznych (leżakowaniu lub siedzeniu), w bardzo 

lekkiej odzieży (szorty lub krótka spódnica, koszulka z krótkim rękawem, sandały i nakrycie 

głowy) w miejscu eksponowanym na promienie słoneczne, 

- aeroterapia, polegająca na leżakowaniu lub siedzeniu w miejscu zacienionym (lub w dni 

pochmurne) w odzieży dostosowanej do temperatury otoczenia, 

- kinezyterapia, czyli terapia ruchowa, podczas której pacjenci korzystają z bodźców 

klimatycznych będąc w ruchu; działania bodźców atmosferycznych jest wspomagane 

zwiększoną wentylacją płuc, a konieczność dostosowania się organizmu do zmieniających 

się warunków otoczenia usprawnia pracę układu oddechowego, krwionośnego 

i termoregulacyjnego, prowadząc do poprawy kondycji i odporności organizmu. 

W grupie bodźców fizycznych ważną rolę odgrywa promieniowanie słoneczne, 

nazywane także promieniowaniem krótkofalowym. Natężenie energii promieniowania zależy 

od wysokości Słońca nad horyzontem, od wyniesienia nad poziom morza, oraz od stopnia 

zachmurzenia nieba i zmętnienia atmosfery.  

 Promieniowanie słoneczne stymuluje procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, 

co jest odpowiedzią całego organizmu na ten bodziec (Błażejczyk 1998; Kozłowska-Szczęsna 

i in. 1997, 2004). Intensywne działanie promieniowania słonecznego obejmuje skórę, narządy 

wewnętrzne, a także układ nerwowy. Ekspozycja organizmu na promieniowanie słoneczne 

powoduje: wzmożenie przemiany materii, pobudzenie czynności krwiotwórczej, zwiększenie 

odporności organizmu na zakażenie, wywołanie zmian czynnościowych układu nerwowego, 

pobudzenie gruczołów wydzielania wewnętrznego i gruczołów potowych. Ma ono także 

działanie odczulające i przeciwkrzywicze. 

Bodźce termiczno-wilgotnościowe oddziałują na receptory ciepła i zimna 

rozmieszczone w skórze człowieka. Zależnie od intensywności bodźca może mieć on znaczenie 

hartujące lub oszczędzające. Podstawowymi reakcjami fizjologicznymi na „zimne” warunki 
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otoczenia są obniżenie temperatury skóry oraz zmniejszenie przepływu krwi w obrębie skóry 

i tkanki podskórnej. Zredukowaniu tempa oddawania ciepła do otoczenia służy zmniejszenie 

przepływu krwi w obrębie skóry. Niestety, efektem ubocznym tego procesu jest znaczny wzrost 

ciśnienia krwi, który w skrajnych sytuacjach może być niebezpieczny dla zdrowia. 

Fizjologiczne mechanizmy obrony przed zimnem są wspomagane przez odpowiednią odzież, 

dietę i zachowanie (ruch). Niemniej nie zawsze działania te są wystarczające i straty ciepła są 

większe niż wytwarzanie ciepła przez organizm, co prowadzi do stopniowego jego 

wychładzania się. 

 Podczas wysokiej temperatury następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzrost 

skórnego przepływu krwi, przy jednoczesnym obniżeniu ciśnienia tętniczego i zwiększeniu 

tętna. Podwyższeniu ulega temperatura skóry, czego bezpośrednim skutkiem jest 

uaktywnienie gruczołów potowych. Parujący pot obniża natomiast temperaturę skóry 

zwiększając w ten sposób różnicę temperatury pomiędzy wnętrzem ciała a jego powłoką. 

Psychofizycznymi reakcjami organizmu na wysoką temperaturę otoczenia są: złe 

samopoczucie, zmniejszenie wydolności fizycznej i psychicznej oraz przyspieszenie oddechu. 

Reakcje człowieka na wysoką temperaturę uzależnione są również od wilgotności powietrza. 

Przy dużej wilgotności otoczenia pojawia się uczucie parności, szczególnie uciążliwe dla 

osób z chorobami układów oddechowego i krążenia. Stan taki może także prowadzić do 

powstania tzw. wyczerpania cieplnego.  

Atmosferyczne bodźce mechaniczne związane są z dwoma elementami 

meteorologicznymi: ruchem powietrza i ciśnieniem atmosferycznym. W przypadku wiatru 

jego działanie mechaniczne ma dwojaki charakter. Z jednej strony działa on korzystnie na 

organizm, wykonując swoisty mikromasaż obnażonej powierzchni ciała i usprawniając w ten 

sposób mechanizmy termoregulacji. Z drugiej jednak strony silny ruch powietrza może 

utrudniać oddychanie, a nawet uniemożliwić poruszanie się człowieka. Ponadto silny wiatr 

zmniejsza zdolność do wysiłku, powoduje niepokój i zaburza sen. Silne wiatry są także 

przyczyną wzrostu agresywności oraz nasilenia zaburzeń psychicznych. Niekorzystne dla 

człowieka są pulsacje wiatru (przy jego dużych prędkościach).   

 Ważnym bodźcem mechanicznym jest także ciśnienie atmosferyczne, a właściwie jego 

zmiany z dnia na dzień. Okresowe zmiany ciśnienia atmosferycznego są odczuwane jako 

ucisk, kłucie, dzwonienie w uszach. Niekiedy obserwuje się nawet przejściowe osłabienie 

słuchu. Wiele osób skarży się wtedy także na zakłócenia pracy serca, wahania ciśnienia krwi 

oraz na uczucie zdenerwowania lub niepokoju (Jankowiak red. 1976).  
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Bodźce akustyczne ze względu na uciążliwość dla narządu słuchu są istotnym 

elementem oceny bioklimatu uzdrowisk. Szkodliwość tych bodźców zależy od ich natężenia, 

częstotliwości fal akustycznych, czasu działania i charakteru zmian w czasie. Długotrwały 

hałas działa uciążliwie na układ nerwowy, powoduje rozdrażnienie i bezsenność, zmęczenie 

i  bóle głowy, a nawet trwałe uszkodzenie słuchu. Za próg szkodliwości hałasu przyjmuje się 

natężenie dźwięku 35 dB, zaś powyżej 85 dB określany jest jako hałas nieznośny powodujący 

zaburzenia układu krążenia i pokarmowego (Kalinowski 1969). 

Zespół bodźców chemicznych obejmuje różne składniki i domieszki występujące 

w  powietrzu o składzie normalnym bądź też zmienionym przez zanieczyszczenia naturalne 

(nieorganiczne i organiczne) oraz sztuczne (antropogeniczne). Właściwe stężenie i proporcje 

zawartości azotu, tlenu, ozonu czy dwutlenku węgla w powietrzu ma kluczową rolę 

w procesie oddychania i jest niezbędne do życia. W opracowaniu bodźce chemiczne 

reprezentowane są przez podstawowe zanieczyszczenia powietrza m.in.: dwutlenek siarki, 

tlenki azotu i pył zawieszony. 

Bodźce biologiczne nie stanowią przedmiotu tego opracowania, ale należy 

wspomnieć, że w powietrzu unoszą się także różnego rodzaju i pochodzenia substancje 

chemiczne oraz cząstki roślin i zwierząt. Noszą one nazwę aerozoli organicznych. Są to m.in. 

drobne cząstki roślin, pyłki roślinne, lekkie nasiona oraz różne mikroorganizmy (np. bakterie, 

wirusy, pierwotniaki, zarodniki grzybów), czy cząstki pochodzenia zwierzęcego (np. 

złuszczony naskórek, fragmenty sierści). Dla człowieka szkodliwe są te składniki aerozoli, 

które wywołują infekcje (bakterie, wirusy) lub alergie (grzyby, pleśnie, pyłki) (Krzymowska-

Kostrowicka 1997).  

Szczególne znaczenie w uzdrowiskach, w których duże tereny zajmują lasy, mają 

lotne substancje wydzielane przez rośliny (fitoncydy). Tę mieszaninę związków organicznych 

powstających w czasie przemiany materii roślin (terpeny, olejki aromatyczne i inne 

substancje), liczną w borach sosnowych, lasach liściastych czy różnych typach łąk, 

charakteryzuje silne działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i grzybobójcze. Właściwości 

terapeutyczne szaty roślinnej są w Polsce stosunkowo mało poznane. Na podstawie 

nielicznych prac można podać, że bór sosnowy wydziela substancje lotne sprzyjające 

uspokojeniu, działające leczniczo na drogi oddechowe, a także na obniżenie ciśnienia krwi. 

Grądy (lasy liściaste) wpływają natomiast na pobudzenie układu nerwowego, wzmacniają 

aktywność, usuwają zmęczenie oraz podnoszą ciśnienie krwi. Inne typy lasów czy łąk mają 

także specyficzne, im tylko właściwe, oddziaływanie na organizm ludzki: np. fitoncydy 

działają na zmysł smaku i powonienia, przyczyniając się do odczuwania świeżości powietrza. 
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Substancje lotne lub ciekłe o działaniu bakteriobójczym wydzielają przede wszystkim drzewa 

iglaste, w tym szczególnie sosna, świerk, modrzew, tuja i jałowiec (Krzymowska-

Kostrowicka 1997; Kostrowicki 1999). Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze 

oddziaływanie drzew na klimat jest jednoznacznie pozytywne. Niektóre gatunki np. wierzba 

płacząca emitują duże ilości węglowodorów, które wchodząc w reakcje z tlenkami azotu 

emitowanymi przez pojazdy na drogach przyczyniają się do powstania niekorzystnego dla 

człowieka smogu fotochemicznego (Chameides i in. 1988, Kuttler, Strassburger 1999).  

2. Ogólna ocena warunków klimatycznych 
 

2.1. Warunki solarne 
 

Warunki solarne zajmują ważne miejsce w ocenie stosunków bioklimatycznych terenów 

uzdrowiskowych z uwagi na ich dużą rolę w kształtowaniu odczuwalnych warunków 

termicznych. Promieniowanie słoneczne działa ponadto stymulująco na skórę, narządy 

wewnętrzne i układ nerwowy człowieka. Nie można również pominąć roli promieniowania 

słonecznego w tzw. psychicznym odczuciu pogody. Nawet krótkotrwałe okresy pogody 

słonecznej oddziałują korzystnie na samopoczucie człowieka (Kozłowska-Szczęsna i in. 

2002, 2004). Działanie biologiczne promieniowania wykorzystywane jest w helioterapii 

(kąpielach słonecznych), która jest przydatna zwłaszcza w leczeniu chorób reumatycznych 

oraz stanów pourazowych. 

Do charakterystyki warunków solarnych w Kobylej Górze wykorzystano dane 

o usłonecznieniu z dwóch stacji synoptycznych IMGW-PIB w Kaliszu (lata 2008-2017) 

i Wieluniu (lata 2008-2014). Są to najbliższe stacje, na których prowadzone są pomiary 

usłonecznienia. Odległości między Kobylą Gorą a Kaliszem i Wieluniem są duże, więc 

przedstawione informacje na temat usłonecznienia mogą jedynie w przybliżony sposób 

opisywać rzeczywiste warunki panujące w Kobylej Górze. Dlatego też w ocenie warunków 

solarnych wykorzystano również informacje o wielkości zachmurzenia ogólnego z lat 2008-

2017 ze stacji w Kaliszu. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami normatywnymi wielkość usłonecznienia na 

obszarze uzdrowiska powinna wynosić co najmniej 1500 godzin ze słońcem w roku. Średnia 

roczna liczba takich godzin w Kaliszu w latach 2008-2017 wyniosła 1871, czyli wyraźnie 

powyżej normy. W Wieluniu w latach 2008-2014 liczba ta wyniosła 1823, więc również 

więcej niż norma. Wielkość usłonecznienia w poszczególnych latach może dość znacznie 

różnić się od wartości średniej wieloletniej. W Kaliszu największa roczna suma godzin ze 
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słońcem wyniosła 2187 (w 2011 r.), natomiast najmniejsza 1578 (w 2017 r.), co stanowi 

odpowiednio 117 i 84% średniej wieloletniej. We wszystkich latach sumy te były jednak 

większe od normy przewidzianej dla uzdrowisk (ryc. 2). 

Średnie dzienne usłonecznienie w Kaliszu w latach 2008-2017 wyniosło 5,1 godziny 

(mediana 4,3 godziny). Największą dzienną sumę usłonecznienia zmierzono 28 czerwca 2011 

r. i wyniosła ona 15,8 godziny. W około 21% dni we wspomnianym wieloleciu 

usłonecznienie nie wystąpiło. 

 

 

Rycina 2. Roczne sumy usłonecznienia w Kaliszu (2008-2017) i Wieluniu (2008-2014, źródło danych: 
IMGW-PIB). 
 

 

Rycina 3. Średnia, maksymalna i minimalna liczba godzin ze słońcem w miesiącach w Kaliszu (2008-
2017, źródło danych: IMGW-PIB). 
 

W przebiegu rocznym największe usłonecznienie występuje w lipcu, kiedy to średnia 

liczba godzin ze słońcem w miesiącu wynosi około 265 (tj. około 8,5 godziny dziennie), 
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natomiast najmniejsze w grudniu i styczniu – niespełna 50 (tj. około 1,5 godziny dziennie, 

ryc. 3). Największą liczbę godzin ze słońcem stwierdzono w czerwcu 2008 r., która to 

wyniosła 339 (tj. średnio około 11,3 godziny dziennie). 

Roczny przebieg usłonecznienia (maksimum latem, minimum zimą) jest uwarunkowany 

długością dnia i stopniem pokrycia nieba przez chmury, dlatego też analiza zachmurzenia jest 

naturalnym uzupełnieniem charakterystyki warunków solarnych. Obecność chmur dozuje 

dopływ energii słonecznej do ziemi w ciągu dnia, a wypromieniowania ciepła nocą do 

atmosfery. Dopływ promieniowania słonecznego ma istotny wpływ na stan psychofizyczny 

człowieka. Pogoda bezchmurna i słoneczna wpływa pobudzająco, a pogoda pochmurna nie 

tylko osłabia procesy biologiczne, ale wpływa także depresyjnie na człowieka. 

Z mapy rozkładu zachmurzenia w Polsce opracowanej dla lat 1951-2000 przez Wosia 

(2010) wynika, że średnie zachmurzenie ogólne w okolicy Kobylej Góry wynosi około 65% 

(Kalisz 65%, Wieluń 66%) i w porównaniu do wartości notowanych na obszarze Polski jest 

przeciętne. W latach 2008-2017 średnie roczne zachmurzenie w Kaliszu wyniosło 72%, było 

więc ono nieco większe niż w drugiej połowie XX wieku. 

W Kaliszu, podobnie jak na większości obszaru Polski, średnie zachmurzenie 

w półroczu chłodnym jest większe niż w półroczu ciepłym (tab. 1). Maksimum w przebiegu 

rocznym występuje w styczniu (81%). Dużym zachmurzeniem cechuje się również listopad 

i grudzień (80%). Najmniejsze zachmurzenie występuje w sierpniu (64%). W przebiegu 

dobowym zróżnicowanie zachmurzenia jest niewielkie. Największe średnie roczne 

zachmurzenie występuje w południowym terminie obserwacyjnym (12 UTC, 75%), 

najmniejsze w terminie wieczornym (18 UTC, 69%). 

 
Tabela 1. Średnie zachmurzenie ogólne w Kaliszu (2008-2017) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Śr. dobowe zachmurzenie (%) 81 77 70 67 70 68 66 64 68 72 80 80 72 

 Śr. zachmurzenie (%) 06 UTC 81 79 72 66 66 63 62 60 67 75 83 80 71 

 Śr. zachmurzenie (%) 12 UTC 82 78 73 71 75 74 73 69 71 75 82 82 75 

 Śr. zachmurzenie (%) 18 UTC 79 75 66 65 69 68 64 63 64 66 76 77 69 

 
Jednym ze wskaźników informujących o zachmurzeniu danego obszaru jest częstość 

przypadków bezchmurnego nieba oraz przypadków z zachmurzeniem całkowitym 

(zachmurzenie ogólne odpowiednio 0 i 100%). Równie ważna jest znajomość liczby dni 

pogodnych i pochmurnych. Za dzień pogodny przyjmuje się taki, w którym średnia dobowa 
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wielkość zachmurzenia ogólnego nieba wynosi nie więcej niż 20%. Gdy średnie dobowe 

zachmurzenie ogólne nieba wynosi co najmniej 80%, dzień określa się mianem pochmurnego. 

Dni z bezchmurnym niebem o godzinie 6, 12 i 18 UTC w Kaliszu w latach 2008-2017 

występowały rzadko. Ich średnia roczna liczba wyniosła zaledwie około 4 (tab. 2). Dni te 

odnotowano we wszystkich miesiącach roku z wyjątkiem czerwca. Bezchmurne niebo 

najczęściej występuje wieczorem, najrzadziej w południe. 

Średnia roczna liczba dni z zachmurzeniem całkowitym o godzinie 6, 12 i 18 UTC 

w Kaliszu w latach 2008-2017 była około 12-krotnie większa niż liczba analogicznych dni 

z bezchmurnym niebem. Dni te występują wyraźnie częściej w półroczu chłodnym niż 

ciepłym. Maksimum w przebiegu rocznym przypada na styczeń, minimum na sierpień. 

Całkowite zachmurzenie najczęściej występuje rano, najrzadziej w południe. 

 

Tabela 2. Średnia liczba dni z bezchmurnym niebem i dni z zachmurzeniem całkowitym w Kaliszu 
(2008-2017) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Śr. liczba dni z N = 0% o 6, 12 i 18 UTC 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 3,7 

 Śr. liczba dni z N = 0% 06 UTC 2,2 2,2 3,2 2,9 1,8 1,7 2,2 2,5 1,8 2,1 0,9 1,5 25,0 

 Śr. liczba dni z N = 0% 12 UTC 1,4 1,4 1,6 1,2 0,5 0,3 0,2 0,7 0,7 1,0 1,2 0,8 11,0 

 Śr. liczba dni z N = 0% 18 UTC 3,2 3,0 3,1 1,7 0,7 0,6 1,3 1,0 1,9 5,2 3,2 3,7 28,6 

 Śr. liczba dni z N = 100% o 6, 12 i 18 UTC 8,0 6,6 4,0 2,6 1,9 1,1 1,1 0,3 1,5 4,2 6,5 7,8 45,6 

 Śr. liczba dni z N = 100% 06 UTC 16,0 14,4 10,3 7,7 6,1 5,0 5,3 5,1 6,2 11,2 15,1 14,6 117,0

 Śr. liczba dni z N = 100% 12 UTC 14,2 11,1 8,7 5,3 6,1 3,7 3,6 3,0 4,8 8,7 11,4 12,6 93,2 

 Śr. liczba dni z N = 100% 18 UTC 15,8 12,0 8,3 5,6 4,6 4,1 2,9 2,0 5,2 9,0 13,5 15,2 98,2 

 

Zgodnie z propozycją zamieszczoną w Wielkiej Księdze Balneologii, Medycyny 

Fizykalnej i Uzdrowiskowej (Błażejczyk, Kuchcik 2017) dobre warunki dla leczenia 

klimatycznego występują tam, gdzie liczba dni w roku z zachmurzeniem mniejszym lub 

równym 50% pokrycia nieba przez chmury o godzinie 12 UTC jest równa co najmniej 100. 

W latach 2008-2017 w Kaliszu średnia roczna liczba takich dni wyniosła około 74, była więc 

wyraźnie mniejsza niż w/w propozycja. 

Z mapy rozkładu dni pogodnych w Polsce opracowanej dla lat 1951-2000 przez A. 

Wosia (2010) wynika, że średnia roczna liczba takich dni w okolicy Kobylej Góry wynosi 35-

40 (Kalisz 37, Wieluń 39) i w porównaniu do wartości notowanych na obszarze Polski jest 

przeciętna. W latach 2008-2017 średnia roczna liczba dni pogodnych w Kaliszu wyniosła 23, 

była więc wyraźnie mniejsza niż w drugiej połowie XX wieku (ryc. 4). 
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Zgodnie z kryteriami oceny właściwości leczniczych klimatu przedstawionymi przez 

IGiPZ PAN (Kuchcik i in. 2013) na obszarach uzdrowiskowych nie powinno występować 

w ciągu roku więcej niż 140 dni pochmurnych. Z mapy rozkładu tych dni w Polsce 

opracowanej dla lat 1951-2000 przez A. Wosia (2010) wynika, że średnia roczna liczba dni 

pochmurnych w okolicy Kobylej Góry wynosi 130-135 (Kalisz 131, Wieluń 135), czyli mniej 

niż norma. W latach 2008-2017 średnia roczna liczba dni pochmurnych w Kaliszu wyniosła 

178, była więc wyraźnie większa niż w drugiej połowie XX wieku i przekraczała w/w normę. 

 

Rycina 4. Średnia liczba dni pogodnych i pochmurnych w Kaliszu (2008-2017) 

 

Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że w Kobylej Górze 

norma usłonecznienia jest prawdopodobnie zachowana. Jednoznaczna ocena warunków 

solarnych w Kobylej Górze nie jest możliwa, ponieważ na terenie tej miejscowości nie są 

prowadzone pomiary tego elementu meteorologicznego. Warunki nefologiczne w Kobylej 

Górze są umiarkowanie korzystne. Dni pochmurnych jest dużo (więcej niż proponowana 

norma dla uzdrowisk), dość duże jest również średnie roczne zachmurzenie ogólne. Dni 

pogodne występują dość rzadko, a proponowana norma dla uzdrowisk dotycząca dni z 

zachmurzeniem ≤50% o godzinie 12 UTC nie jest zachowana. Przedstawione informacje 

zostały uzyskane na podstawie danych z lat 2008-2017, jednak dane z lat 1951-2000 wskazują 

na bardziej korzystne warunki nefologiczne w Kobylej Górze. 

 

2.2. Warunki termiczno-wilgotnościowe 
 

Kobyla Góra znajduje się w regionie Polski cechującym się wyraźnym 

uprzywilejowaniem termicznym. Z mapy rozkładu średniej rocznej temperatury powietrza 
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w Polsce opracowanej dla lat 1951-2000 przez A. Wosia (2010) wynika, że w okolicy 

Kobylej Góry średnia ta wynosi około 8,0°C (Kalisz 8,1°C, Wieluń 8,1°C). W latach 2008-

2017 w Kaliszu średnia ta wyniosła 9,4°C, w Wieluniu 9,2°C. W najchłodniejszym 

i najcieplejszym roku w tym okresie (odpowiednio 2010 i 2015 r.) średnia roczna temperatura 

powietrza wyniosła w Kaliszu 7,8°C i 10,5°C, a w Wieluniu 7,7° i 10,3°C. 

W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem w Kaliszu jest lipiec (średnio 20,0°C), 

zaś najzimniejszymi styczeń (średnio -1,6°C). Tylko w  styczniu średnia temperatura 

powietrza jest niższa od 0°C (ryc. 5). 

Najwyższa temperatura powietrza w Kaliszu w latach 2008-2017 wystąpiła 8 sierpnia 

2015 r. (37,2°C), natomiast najniższa 26 stycznia 2010 r. (-22,4°C). W związku z tym 

absolutna amplituda temperatury powietrza w tym okresie wyniosła 59,6°C. 

 

 

Rycina 5. Średnia temperatura powietrza oraz absolutne maksima i minima temperatury powietrza 
w Kaliszu (2008-2017) 
 

W opisie warunków termicznych istotne znaczenie ma informacja na temat dni 

o charakterystycznym reżimie termicznym. Częstość tych dni jest wskaźnikiem o dużym 

znaczeniu praktycznym, pomagającym ocenić stopień uciążliwości warunków termicznych 

dla człowieka. Do dni tych zalicza się: 

 dni ciepłe – tmin >0°C 

 dni gorące – tmax ≥25°C 

 dni upalne – tmax ≥30°C 

 dni z przymrozkiem – tmax >0°C i tmin <0°C 

 dni mroźne – tmin≤-10°C 

 dni bardzo mroźne – tmax ≤-10°C 
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Zgodnie z kryteriami oceny właściwości leczniczych klimatu opracowanymi w IGiPZ 

PAN (Kuchcik i in. 2013) na obszarach uzdrowiskowych nie powinno występować w roku 

więcej niż 35 dni gorących i nie więcej niż 7 dni upalnych. W latach 2008-2017 w Kaliszu 

średnia roczna liczba dni gorących wyniosła około 49, a dni upalnych około 11, czyli 

wyraźnie więcej niż norma (tab. 3). Dni gorące występują od maja do września, sporadycznie 

także w kwietniu, natomiast dni upalne w lipcu i sierpniu, sporadycznie także w maju, 

czerwcu i wrześniu. Najwięcej dni gorących i upalnych jest w lipcu (średnio około 17 i 5). 
 

Tabela 3. Dni o charakterystycznym reżimie termicznym w Kaliszu (2008-2017) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Liczba dni ciepłych (tmin > 0°C) 8,9 11,1 19,2 27,4 30,8 30,0 31,0 31,0 30,0 28,7 22,8 14,5 285,4

 Liczba dni gorących (tmax > 25°C) . . . 0,8 4,5 8,5 16,6 15,1 3,4 . . . 48,9 

 Liczba dni upalnych (tmax > 30°C) . . . . 0,3 0,9 5,0 4,2 0,6 . . . 11,0 

 Liczba dni z przymrozkiem 
 (tmax > 0°C, tmin < 0°C) 

8,9 8,6 9,7 2,6 0,2 . . . . 2,2 6,1 9,9 48,2 

 Liczba dni mroźnych 
 (tmin ≤ -10°C) 

4,2 2,5 0,6 . . . . . . . 0,1 2,6 10,0 

 Liczba dni bardzo mroźnych 
 (tmin ≤ -10°C) 

0,8 0,5 . . . . . . . . . 0,4 1,7 

 

Średnia roczna liczba dni ciepłych w latach 1951-2000 w okolicy Kobylej Góry 

wyniosła około 260 (Kalisz 260, Wieluń 258) i w porównaniu z wartościami notowanymi na 

obszarze Polski była większa niż przeciętna (Woś 2010). W latach 2008-2017 dni ciepłych 

w Kaliszu było nieco więcej (średnio około 285 w roku). 

Średnia roczna liczba dni z przymrozkiem w latach 1951-2000 w okolicy Kobylej Góry 

wyniosła około 70 (Kalisz 70, Wieluń 70) i należała do przeciętnych w Polsce (z wyjątkiem 

obszarów górskich, Woś 2010). W latach 2008-2017 dni z przymrozkiem w Kaliszu było 

wyraźnie mniej niż w drugiej połowie XX wieku (średnio około 48 w roku). Dni te występują 

od października do kwietnia, sporadycznie również w maju. 

Dni mroźne i bardzo mroźne w okolicy Kobylej Góry występują bardzo rzadko. 

W latach 2008-2017 w Kaliszu średnia roczna liczba tych dni wyniosła odpowiednio 10 

i około 2. Dni mroźne występują od grudnia do lutego, sporadycznie również w marcu 

i listopadzie. Dni bardzo mroźne notowane są sporadycznie w styczniu, lutym i grudniu. 

Jedną z miar bodźcowości warunków termicznych jest wartość dobowej amplitudy 

temperatury powietrza (dt), tzn. różnicy między temperaturą maksymalną i minimalną. 

Wartość ta odzwierciedla dobowe kontrasty termiczne i w istotny sposób wpływa na 



 

17 
 

samopoczucie człowieka podczas rekreacji związanej z długotrwałym przebywaniem 

w terenie otwartym. Poszczególnych wartościom dt jest przypisane następujące natężenie 

bodźców termicznych: 

dt (C)        Bodźce termiczne: 

poniżej  4          -  bardzo słabo odczuwalne 
od 4 do mniej niż 8 -  słabo odczuwalne 
od 8 do mniej niż 12 -  silnie odczuwalne 
 12             -  bardzo silnie odczuwalne. 
 

Bodźcowość termiczna w okolicy Kobylej Góry jest dość mała na tle Polski. W latach 

2008-2017 w Kaliszu najczęściej (35,1%) występowały dni, w których bodźce termiczne były 

słabe (ryc. 6). Nieco rzadziej występowały dni z bodźcami termicznymi silnymi (28,3%). 

Ogólna częstość dni o bodźcach termicznych słabych i bardzo słabych jest nieznacznie 

większa niż suma częstości dni o bodźcach silnych i bardzo silnych (odpowiednio 52,9 

i 47,1%). 

Bardzo silne bodźce termiczne najczęściej występowały od kwietnia do września. 

W przebiegu rocznym maksimum przypada na lipiec (około 39% dni). Od października do 

lutego dni z bardzo silnymi bodźcami występowały z częstością poniżej 10%. Zimą 

bodźcowość klimatyczna wynikająca z dobowych kontrastów termicznych jest mniejsza niż 

latem, jednak w okresie tym niska temperatura powietrza jest sama w sobie bodźcem 

termicznym, przed którym bronić się musi organizm człowieka. 
 

 

 

Rycina 6. Częstość (%) dni o różnym natężeniu bodźców termicznych w Kaliszu (2008-2017) 
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Na rodzaj odczucia termicznego, obok temperatury powietrza, duży wpływ ma też 

wilgotność powietrza. Szczególnie ważna jest częstość stanów parności, w których bardzo 

duża wilgotność powietrza, towarzysząca zazwyczaj wysokiej temperaturze powietrza, 

utrudnia parowanie potu i oddawanie tą drogą ciepła z organizmu człowieka, a co za tym 

idzie możliwość doprowadzenia do przegrzania organizmu. 

Średnia roczna wilgotność względna powietrza w okolicy Kobylej Góry w latach 1951-

1980 wyniosła około 80% (Kalisz 82%, Wieluń 81%) i w porównaniu z wartościami notowanymi 

na obszarze Polski była ona przeciętna (Woś 2010). W latach 2008-2017 średnia roczna 

wilgotność względna powietrza w Kaliszu była nieco mniejsza niż w latach 1951-1980 

i wyniosła 79% (tab. 4). 

Tabela 4. Średnia wilgotność względna powietrza w Kaliszu (2008-2017) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Śr. wilgotność wzg. (%) 89 85 80 72 71 70 70 71 79 85 89 89 79 

 Śr. wilgotność wzg. (%) 06 UTC 91 90 88 83 81 80 81 83 90 93 93 91 87 

 Śr. wilgotność wzg. (%) 12 UTC 84 78 68 57 57 57 55 53 61 73 82 84 68 

 Śr. wilgotność wzg. (%) 18 UTC 88 83 76 64 64 65 62 63 74 83 88 89 75 

 

Stany parności, rozumiane jako przypadki, w których ciśnienie pary wodnej wynosi co 

najmniej 18,8 hPa, występują w okolicy Kobylej Góry z umiarkowaną częstością (tab. 5). 

Średnia roczna liczba dni ze stanem parności przynajmniej w jednym z trzech terminów 

obserwacyjnych w ciągu doby (6, 12, lub 18 UTC) w latach 2008-2017 w Kaliszu wyniosła 

około 27 i jest nieco większa niż norma (≤25 dni) zaproponowana przez IGiPZ PAN 

(Kuchcik i in., 2013) dla obszarów uzdrowiskowych. Korzystne jest jednak to, że tylko około 

29% dni parnych w Kaliszu to dni uciążliwe, ze stanem parności we wszystkich trzech 

terminach obserwacyjnych. Stany parności występują od czerwca do września, sporadycznie 

również w maju i październiku. Najczęściej dni parne notowane są lipcu. W przebiegu 

dobowym najwięcej stanów parności występuje rano, najmniej w południe. 

 

Tabela 5. Stany parności w Kaliszu (2008-2017) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Liczba dni ze stanem parności o 06, 12 
 lub 18 UTC 

. . . . 0,8 4,5 11,2 9,0 1,0 0,1 . . 26,6 

 Liczba dni ze stanem parności o 06, 12 
 i 18 UTC 

. . . . . 1,3 3,3 3,0 . . . . 7,6 

 Liczba dni ze stanem parności 06 UTC . . . . 0,3 2,7 9,0 6,4 0,1 . . . 18,5 

 Liczba dni ze stanem parności 12 UTC . . . . 0,5 2,9 5,6 5,4 0,6 0,1 . . 15,1 

 Liczba dni ze stanem parności 18 UTC . . . . 0,5 2,6 7,0 5,2 0,7 . . . 16,0 
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Po analizie charakterystyk temperatury i wilgotności powietrza można stwierdzić, 

że stosunki termiczno-wilgotnościowe w Kobylej Górze są umiarkowanie korzystne do 

prowadzenia klimatoterapii. Rozpatrując warunki klimatyczne tej miejscowości o istotnym 

znaczeniu dla lecznictwa należy podkreślić duże uprzywilejowanie termiczne. Przejawem 

tego jest wysoka średnia roczna temperatura powietrza, duża liczba dni ciepłych oraz bardzo 

mała liczba dni mroźnych i bardzo mroźnych. Warunki klimatyczne okolic Kobylej Góry 

cechują się także częstym występowaniem dni gorących i upalnych, zaś ich częstość w roku 

jest większa niż norma zaproponowana przez klimatologów z IGiPZ PAN. Stany parności 

występują z umiarkowaną częstością (w przybliżeniu odpowiadają normie), najwięcej w roku 

jest ich w lipcu, a w ciągu doby w terminie porannym. Bodźcowość termiczna okolic Kobylej 

Góry jest natomiast dość mała na tle Polski. 

 

2.3. Opady i zjawiska atmosferyczne 
 

Opady atmosferyczne są jednym z najbardziej zmiennych elementów 

meteorologicznych, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Wystąpienie opadów jest 

czynnikiem ograniczającym możliwości leczenia klimatycznego, wypoczynku i uprawiania 

turystyki. Cechą korzystną opadów jest usuwanie z powietrza zanieczyszczeń pyłowych. 

Długotrwałe opady, często połączone z napływem chłodnego powietrza, zwiększają natomiast 

ryzyko przeziębień i innych infekcji chorobowych. 

Z mapy rozkładu opadów atmosferycznych w Polsce opracowanej dla lat 1951-2000 

przez A. Wosia (2010) wynika, że średnia roczna suma opadów w okolicy Kobylej Góry 

wynosi około 550 mm (Kalisz 507 mm, Wieluń 600 mm) i jest mniejsza niż przeciętna w 

Polsce. W latach 2008-2017 średnia roczna suma opadów była nieco mniejsza niż w drugiej 

połowie XX wieku i wyniosła 496 mm w Kaliszu i 591 mm w Wieluniu. 

Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych latach mogą znacznie różnić się od 

wartości średniej wieloletniej. W Kaliszu największa roczna suma opadów w latach 2008-

2017 wyniosła 645 mm (w 2010 r.), natomiast najmniejsza tylko 259 mm (w 2015 r.), co 

stanowi odpowiednio 130 i 52% średniej wieloletniej (ryc. 7a). W Wieluniu było to natomiast 

806 mm (2010 r., 136% średniej wieloletniej) i 366 mm (2015 r., 62% średniej wieloletniej). 
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Rycina 7. Charakterystyki opadów atmosferycznych (2008-2017): 
a) roczna suma opadów atmosferycznych w Kaliszu i Wieluniu 
b) średnia, maksymalna i minimalna miesięczna suma opadów w Kaliszu 
c) liczba dni z opadem ≥0,1 mm w Kaliszu i Wieluniu 
d) średnia, maksymalna i minimalna miesięczna liczba dni z opadem w Kaliszu 

a 

b 

c 

d 
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Średnia suma opadów w Kaliszu od listopada do kwietnia wynosi 20-35 mm, 

a w pozostałych miesiącach jest ona większa (najwięcej w lipcu – 75 mm, ryc. 7b). 

Największe zróżnicowanie sumy opadów w kolejnych latach jest charakterystyczne dla maja 

(najmniej 15 mm, najwięcej 147 mm). 

Z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii, turystyki i wypoczynku istotna jest liczba 

dni z opadem. Zgodnie z normami stosowanymi w bioklimatologii na terenach 

uzdrowiskowych nie powinno występować więcej niż 183 dni z opadem w roku (czyli nie 

częściej niż co drugi dzień roku). Z mapy rozkładu średniej rocznej liczby dni z opadem 

w Polsce opracowanej dla lat 1951-2000 przez Wosia (2010) wynika, że średnia ta w okolicy 

Kobylej Góry wynosi około 160 (Kalisz 152, Wieluń 167) i w porównaniu do 

wartości z notowanych na obszarze Polski jest mała. W latach 2008-2017 średnia roczna 

liczba dni z opadem w Kaliszu wyniosła 154, a w Wieluniu 168, była więc podobna do 

wartości dla drugiej połowy XX wieku i wyraźnie niższa niż w/w norma. Dane z ostatniej 

dekady (2008-2017) potwierdzają korzystne warunki opadowe w okolicy Kobylej Góry. 

W Wieluniu norma jedynie w dwóch latach była nieznacznie przekroczona (191 dni z opadem 

w 2009 r. i 184 dni z opadem w 2010 r.), natomiast w Kaliszu we wszystkich latach norma 

była zachowana (ryc. 7c). Średnia liczba dni z opadem w Kaliszu jest mało zróżnicowana 

w ciągu roku. W prawie wszystkich miesiącach w roku ich liczba wyniosła 10-14, jedynie 

w styczniu dni tych było 17 (ryc. 7d). 

Opady, zwłaszcza letnie, są często związane z występowaniem burz, które przez zmiany 

pola elektrycznego w czasie wyładowań oddziałują na człowieka, zwykle pogarszając jego 

samopoczucie. Z mapy rozkładu średniej rocznej liczby dni z burzą w Polsce opracowanej dla 

lat 1951-2000 przez Wosia (2010) wynika, że średnia ta w okolicy Kobylej Góry wynosi 20-

25 (Kalisz 22, Wieluń 24) i należy do przeciętnych w Polsce. W latach 2008-2017 średnia 

roczna liczba dni z burzą w Kaliszu była taka sama jak w drugiej połowie XX wieku, zaś 

w Wieluniu w latach 2008-2014 (dostępne dane jedynie dla 7 lat) była nieznacznie większa 

(25 dni). W związku z tym, że burze są zjawiskami lokalnymi, a odległość między Kobylą 

Górą a Kaliszem i Wieluniem jest duża, przedstawione dane mogą jedynie w przybliżony 

sposób prezentować warunki panujące w Kobylej Górze. 

Mgła to zawiesina bardzo drobnych kropelek wody w powietrzu tworząca się 

bezpośrednio nad powierzchnią gruntu. Mgły są niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym 

dla klimatoterapii. Sprzyjają one utrzymywaniu się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

w powietrzu, ograniczają dopływ promieniowania słonecznego, zmniejszają widzialność, co 

razem powoduje pogorszenie samopoczucia człowieka i sprzyja zaostrzeniu wielu chorób. 
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Według informacji zawartych w Atlasie klimatu Polski (Lorenc red., 2005), w którym 

mgłę scharakteryzowano na podstawie danych z lat 1971-2000, Kobyla Góra znajduje się 

w regionie o średniej rocznej liczbie dni z mgłą 50-60. W porównaniu z wartościami 

notowanymi na obszarze Polski wartość ta jest przeciętna. W latach 2008-2017 średnia roczna 

liczba dni z mgłą w Kaliszu była nieco mniejsza niż w drugiej połowie XX wieku i wyniosła 

48, zaś w Wieluniu w latach 2008-2014 (dostępne dane jedynie dla 7 lat) była w przybliżeniu 

taka sama (51 dni). 

Zgodnie z obowiązującą normą liczba dni z mgłą nie może przekraczać w uzdrowisku 

50 w okresie od października do marca oraz 15 w okresie od kwietnia do września. W Kaliszu 

w latach 2008-2017 było ich średnio w tych okresach odpowiednio około 37 i 11, zaś 

w Wieluniu w latach 2008-2014 około 36 i 15. Na tej podstawie można stwierdzić, że 

w Kobylej Górze norma liczby dni z mgłą zarówno w półroczu chłodnym, jak i ciepłym, 

jest prawdopodobnie zachowana. Normy dotyczące półrocza chłodnego i ciepłego były 

spełnione prawie we wszystkich latach ostatniej dekady (2008-2017), a jej przekroczenia były 

nieznaczne (ryc. 8). Należy jednak zaznaczyć, że częstość mgieł została wyznaczona na 

podstawie danych z Kalisza i Wielunia, oddalonych o wiele kilometrów od Kobylej Góry. 

Mgły, podobnie jak burze, są często zjawiskami lokalnymi, więc przedstawione dane mogą 

jedynie w przybliżony sposób informować o rzeczywistych warunkach w Kobylej Górze. 

Pokrywa śnieżna jest ważnym elementem klimatu z uwagi na możliwość terapii 

ruchowej zimą. Dodatkowym jej atutem jest to, że tłumi hałas i silnie odbija promieniowanie 

słoneczne wzmagając udział czynnych biologicznie promieni nadfioletowych w helioterapii, 

a także korzystnie oddziałuje na stan psychiczny człowieka. 

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w okolicy Kobylej Góry w latach 1951-

1990 wyniosła 50-60 i była przeciętna na tle obszaru Polski (Woś 2010). W latach 2008-2017 

liczba tych dni była wyraźnie mniejsza niż w latach 1951-1990 i wyniosła w Kaliszu 36, 

a w Wieluniu 34. W przybliżeniu, w co trzecim z tych dni pokrywa miała wysokość co 

najmniej 10 cm. 
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Rycina 8. Charakterystyki mgły w Kaliszu (2008-2017) i Wieluniu (2008-2014): 

a) liczba dni z mgłą w miesiącach I-III i X-XII 
b) liczba dni z mgłą w miesiącach IV-IX 

 

2.4. Warunki wietrzne 
 

Ruch powietrza jest ważnym czynnikiem kształtującym subiektywne odczucia komfortu 

lub dyskomfortu termicznego. Ruch powietrza odgrywa istotną rolę w procesie wymiany 

ciepła między organizmem człowieka a otoczeniem (Błażejczyk, 2004; Kozłowska-Szczęsna 

i in. 2002) oraz oddziałuje na stan psychofizyczny osób, wzmagając pobudliwość i stany 

depresyjne, czy powodując niepokój (Kozłowska-Szczęsna i in. 2004). 

Kierunki wiatru w Kobylej Górze są uwarunkowane głównie czynnikami 

cyrkulacyjnymi, przy niewielkim udziale lokalnego ukształtowania powierzchni terenu. Do 

przedstawienia rozkładu kierunków wiatru w Kobylej Górze wykorzystano dane z Kalisza 

z lat 2008-2017. Rozkład kierunków wiatru w Kaliszu cechuje się dość małym 

zróżnicowaniem. Najczęściej w roku występuje wiatr z kierunków: W (13,1%), WSW (9,9%) 

i SW (7,7%) (ryc. 9). Napływ powietrza z tych kierunków jest uwarunkowany czynnikami 

cyrkulacyjnymi (dominacja w Polsce adwekcji powietrza z zachodu). Dość często występuje 

a 

b 
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również wiatr z kierunku E (7,1%). Napływ powietrza z pozostałych kierunków występuje 

z częstością od 3,5 do 6,6%, w tym najrzadziej z kierunku NNE. Cisze są bardzo rzadkie, 

stanowią około 0,7% przypadków w roku. 

Między porami roku występują również dość małe różnice w rozkładzie kierunków 

wiatru. Wiosna charakteryzuje się zwiększonym udziałem wiatru z dużym udziałem 

północnej składowej kierunku, natomiast lato – wiatru ze składową zachodnią. Jesienią 

wyraźnie częściej, w porównaniu do pozostałych pór roku, występuje wiatr z kierunków E, 

ESE i SE, natomiast w zimie z kierunków od S do SW. Mało zróżnicowana jest również 

częstość cisz atmosferycznych, których w zimie jest 0,4%, natomiast na wiosnę i w lecie 

0,9%. Małe różnice w rozkładzie kierunku wiatru występują także między porami dnia. 

Jedynie w terminie południowym zaznacza się większa częstość wiatru z dużym udziałem 

zachodniej składowej kierunku. 
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Rycina 9. Rozkład kierunków wiatrów (%) w Kaliszu (2008-2017) 
 

Średnia roczna prędkość wiatru w latach 1951-1980 w okolicy Kobylej Góry wyniosła 

prawie 3,0 m·s-1 (Kalisz 2,9 m·s-1, Wieluń 2,6 m·s-1) i w porównaniu z wartościami 

notowanymi na obszarze Polski (z wyjątkiem gór) była przeciętna (Woś 2010). Wielkość tego 

wskaźnika w latach 2008-2017 była nieco większa niż w podanym wieloleciu i wyniosła 3,8 

m·s-1 w Kaliszu i 3,0 m·s-1 w Wieluniu (tab. 6). 

Zróżnicowanie prędkości wiatru w przebiegu rocznym w Kaliszu jest niewielkie. 

W większości miesięcy średnia prędkość wiatru wynosi 3,3-4,2 m·s-1. Większa wartość 

(4,5 m·s-1) występuje jedynie w grudniu. Średnia prędkość wiatru w południe (4,6 m·s-1) jest 

wyraźnie większa niż rano i wieczorem (odpowiednio 3,6 i 3,4 m·s-1). 

 
Tabela 6. Średnia prędkość wiatru w Kaliszu (2008-2017) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

 Śr. prędkość wiatru (m·s-1) 4,2 4,2 4,2 4,0 3,6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,7 4,1 4,5 3,8 

 Śr. prędkość wiatru (m·s-1) 06 UTC 4,0 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,0 3,0 3,1 3,3 3,9 4,3 3,6 

 Śr. prędkość wiatru (m·s-1) 12 UTC 4,6 4,9 5,2 5,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,9 4,6 

 Śr. prędkość wiatru (m·s-1) 18 UTC 4,1 3,7 3,7 3,3 3,1 3,1 3,0 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 3,4 
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Cisze atmosferyczne oraz wiatr o małej prędkości sprzyjają utrzymywaniu się 

w atmosferze wszelkich zanieczyszczeń, pogarszając okresowo lokalne warunki aerosanitarne. 

Według informacji zawartych na mapie rozkładu cisz atmosferycznych w Polsce, 

opracowanej na podstawie danych z lat 1951-1980 (Niedźwiedź i in. 1994), Kobyla Góra 

znajduje się na obszarze ze średnią roczną liczbą dni z ciszą 40-60. W porównaniu z liczbą 

dni z ciszą notowanych na obszarze Polski wartość ta jest przeciętna. 

W latach 2008-2017 w Kaliszu średnia roczna liczba dni z ciszą w choć jednym z trzech 

terminów obserwacyjnych w ciągu doby (6, 12 lub 18 UTC) wyniosła zaledwie 7,5. Żaden 

dzień z ciszą atmosferyczną w Kaliszu w tym okresie nie był dniem uciążliwym, z ciszą 

atmosferyczną we wszystkich trzech terminach obserwacyjnych. 

Dni z małą średnią dobową prędkością wiatru, poniżej 2 m·s-1, w latach 2008-2017 

w Kaliszu występowały rzadko. Ich średnia roczna liczba wyniosła około 24. Dni z małą średnią 

dobową prędkością wiatru występują we wszystkich miesiącach roku z porównywalną częstością 

(1,5-2,2 dni w miesiącu), jedynie w październiku jest ich nieco więcej (3,5 dnia, ryc. 9). 

Według informacji zawartych na mapie rozkładu w Polsce dni z wiatrem silnym, 

powyżej 10 m·s-1, opracowanej na podstawie danych z lat 1951-1980 (Niedźwiedź i in. 1994), 

Kobyla Góra znajduje się na obszarze ze średnią roczną liczbą tych dni 20-40. W porównaniu 

do liczby dni z wiatrem silnym notowanych na obszarze Polski wartość ta jest 

przeciętna.  W latach 2008-2017 dni z wiatrem silnym w Kaliszu, określonych jako dni 

z prędkością wiatru co najmniej 8 m·s-1 o godzinie 6, 12, lub 18 UTC, wystąpiło około 42. 

Dni te najczęściej występowały w marcu i grudniu (średnio około 6 dni w miesiącu, ryc. 10). 

 

 
Rycina 10. Średnia liczba dni ze średnią prędkością wiatru poniżej 2 m·s-1 oraz średnia liczba dni z 
maksymalną prędkością wiatru w terminach 06, 12, 18 UTC co najmniej 8 m·s-1 w Kaliszu (2008-2017) 
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Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że warunki wietrzne 

w Kobyle Górze są korzystne. Okolice Kobylej Góry charakteryzują się przeciętną na tle 

Polski średnią prędkością wiatru oraz dni z dużą prędkością wiatru. Dni z małą prędkością 

wiatru notowane są rzadko. Cisze atmosferyczne występują sporadycznie. 

Oprócz ruchu powietrza ważnym bodźcem mechanicznym jest także ciśnienie 

atmosferyczne, a właściwie jego zmiany z dnia na dzień. Stopień odczucia wahań ciśnienia 

atmosferycznego zależy od ich wielkości. Zmiany średniej dobowej wartości ciśnienia (dp) są 

odczuwane następująco (Bokša, Boguckij 1966): 

dp (hPa)  odczucie zmian ciśnienia atmosferycznego: 
≤4,0  - słabe, 
4,1-8,0  - umiarkowane, 
8,1-12,0  - silne, 
>12,0  - bardzo silne. 

 

W Kaliszu dominują małe (≤4 hPa) zmiany ciśnienia atmosferycznego z dnia na dzień 

(ryc. 11). Średnio w roku stanowią one około 54% przypadków. Międzydobowe zmiany 

ciśnienia atmosferycznego odczuwane jako słabe występują najczęściej w sierpniu (68% 

przypadków), natomiast najrzadziej w lutym (41% przypadków). Zmiany ciśnienia 

atmosferycznego odczuwane jako silne stanowią średnio w roku 11% przypadków, zaś jako 

bardzo silne 5%. Bardzo silne bodźce związane ze zmianami ciśnienia atmosferycznego mają 

minimum od maja do sierpnia oraz maksimum od grudnia do marca. Międzydobowe zmiany 

ciśnienia atmosferycznego odczuwane jako bardzo silne najczęściej występują w grudniu 

(około 11%). 

 

Rycina 11. Częstość międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego (hPa) w Kaliszu (2008-2017) 
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3. Warunki biotermiczne 
 

 Na człowieka nie oddziałują pojedyncze elementy meteorologiczne, ale cały ich 

zespół. Wywołują one w organizmie określone reakcje, które mają doprowadzić do stanu 

względnej równowagi bilansu cieplnego, czyli przychodów i strat ciepła. Natężenie tych 

reakcji zależy od aktualnego stanu atmosfery oraz stanu organizmu – zwłaszcza jego 

aktywności fizycznej.  

Do oceny warunków bioklimatycznych wykorzystano dwa wskaźniki biotermiczne, 

będące wynikiem analizy bilansu cieplnego człowieka. Są to: Uniwersalny Wskaźnik 

Obciążeń Cieplnych (UTCI) oraz wskaźnik dopuszczalnego poziomu aktywności fizycznej 

(MHR) (Błażejczyk 2003, 2004; Błażejczyk, Kunert 2011). Wskaźniki te uwzględniają 

wszystkie procesy wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem oraz intensywność 

procesów termoregulacyjnych. Wartości wskaźników obliczono na podstawie danych ze stacji 

meteorologicznej w Kaliszu, z południowego terminu obserwacyjnego (godzina 12 UTC). 

 

3.1. Uniwersalny wskaźnik obciążeń cieplnych 

 
Wskaźnik UTCI jest on definiowany jako ekwiwalentna temperatura powietrza, przy 

której w warunkach referencyjnych podstawowe parametry fizjologiczne organizmu 

przyjmują takie same wartości, jak w warunkach rzeczywistych. Innymi słowy zakłada się, że 

wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem zależy tylko od temperatury powietrza, 

przy stałym poziomie pozostałych parametrów meteorologicznych. Jako referencyjne warunki 

meteorologiczne przyjmuje się: brak promieniowania słonecznego i cieplnego, prędkość 

wiatru na wysokości 10 m nad gruntem równą 0,5 m·s-1, ciśnienie pary wodnej 

odpowiadające 50% wilgotności względnej (przy temperaturze <29ºC) i równą 20 hPa przy 

temperaturze wyższej od 29ºC, metaboliczną produkcję ciepła (M) równą 135 W·m-2, która 

odpowiada marszowi z prędkością 4 km·godz.-1.  

Skala oceny obciążeń cieplnych według wskaźnika UTCI opiera się na obiektywnych 

zmianach parametrów fizjologicznych organizmu, zachodzących pod wpływem warunków 

środowiskowych, a wartości wskaźnika są miarą obciążeń cieplnych organizmu (tab. 7). 

W rejonie Kobylej Góry średnie wartości UTCI utrzymują się w ciągu roku w zakresie 

od „silny stres zimna” (od grudnia do końca lutego) do „brak obciążeń cieplnych” (od końca 

maja do końca września) (ryc. 12). Najsilniejsze obciążenia cieplne związane z warunkami 

chłodu występują od drugiej dekady listopada do początku kwietnia, kiedy to wartość 
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minimalna UTCI jest niższa od -27,1°C co oznacza „bardzo silny stres zimna”. Od końca 

listopada do połowy lutego występują też dni z „nieznośnym stresem zimna”, kiedy to czas 

przebywania na zewnątrz budynków należy maksymalnie ograniczać. Od końca maja do 

połowy września maksymalna wartość UTCI przekracza 32°C, co oznacza „silny stres 

ciepła”, a w  pierwszej dekadzie sierpnia pojawia się też „bardzo silny stres ciepła”. Należy 

zatem pamiętać, że w niektóre dni letnie, o wysokich wartościach UTCI organizm nie jest w 

stanie sam zbilansować przychodów ciepła i niezbędne są dodatkowe działania, mające na 

celu usunięcie ciepła z organizmu (zmiana stroju na lżejszy, kąpiel w chłodnej wodzie, 

okresowe korzystanie z pomieszczeń klimatyzowanych). Konieczne jest uzupełnianie płynów 

w ilości większej niż 0,25 l·godz.-1 oraz ograniczenie czasu przebywania w terenie otwartym, 

zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych. Osoby zdrowe i w sile wieku powinny ograniczyć 

wysiłek fizyczny, a osoby osłabione, starsze i dzieci powinny go unikać. 

 

Tabela 7. Skala oceny obciążeń cieplnych organizmu według wskaźnika UTCI 

UTCI (°C)  Obciążenie cieplne  Sposób przeciwdziałania 

> +46 
Nieznośny stres 

ciepła 
Niezbędne okresowe schładzanie organizmu i uzupełnianie płynów > 

0,5 l/godz. Należy unikać dużego wysiłku fizycznego. 

+38,1 do 
+46,0 

Bardzo silny stres 
ciepła 

Konieczne okresowe korzystanie z pomieszczeń klimatyzowanych 
l/lub miejsc zacienionych oraz uzupełnianie płynów > 0,5 l/godz. 

Należy ograniczyć wysiłek fizyczny. 
+32,1 do 

+38,0 
Silny stres ciepła  

Niezbędne uzupełnianie płynów 0,25 l/godz., pożądane korzystanie z 
miejsc zacienionych i okresowe zmniejszanie wysiłku fizycznego.  

+26,1 do 
+32,0 

Umiarkowany stres 
ciepła 

Niezbędne uzupełnianie płynów 0,25 l/godz. 

+9,1 do 
+26,0 

Brak obciążeń 
cieplnych 

Fizjologiczne procesy termoregulacji są wystarczające do zachowania 
komfortu cieplnego. 

0,1 do +9,0 
Łagodny stres 

zimna  
Pożądane używanie rękawiczek i nakrycia głowy. 

-13,0 do 0,0 
Umiarkowany stres 

zimna 
Należy zwiększyć wysiłek fizyczny oraz chronić kończyny i twarz 

przed wychłodzeniem. 

-27,0 do -
13,1 

Silny stres zimna 
Należy zwiększyć wysiłek fizyczny oraz chronić kończyny i twarz 
przed wychłodzeniem. Pożądane zwiększenie termoizolacyjności 

odzieży. 

-40,0 do -
27,1 

Bardzo silny stres 
zimna 

Należy zwiększyć wysiłek fizyczny oraz chronić kończyny i twarz 
przed wychłodzeniem. Niezbędne zwiększenie termoizolacyjności 

odzieży i ograniczenie czasu przebywania w terenie otwartym. 

< -40 
Nieznośny stres 

zimna 
Czas przebywania ograniczyć do niezbędnego minimum. Niezbędne 

zwiększenie termoizolacyjności i wiatrochronności odzieży 
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Rycina 12. Średnie dekadowe (śr), maksymalne (max) i minimalne (min) wartości uniwersalnego 
wskaźnika obciążeń cieplnych (UTCI) w okolicy Kobylej Góry (2008-2017) 

Rodzaj stresu: -5 – nieznośny stres zimna, -4 – bardzo silny stres zimna, -3 – silny stres zimna, -2 – 
umiarkowany stres zimna, -1 – łagodny stres zimna, 0 – brak obciążeń cieplnych, 1 – umiarkowany 

stres ciepła, 2 – silny stres ciepła, 3 – bardzo silny stres ciepła. 
 

W Kobylej Górze przeważają dni charakteryzujące się obciążeniami cieplnymi 

związanymi z zimnem. Średnio w roku notuje się 62,7% dni z obciążeniami cieplnymi 

powodowanymi przez warunki chłodu i występują one w każdym miesiącu. Stres zimna 

o różnym natężeniu dominuje od października do kwietnia, zaś od grudnia do lutego stanowi 

100%. Najczęściej występuje umiarkowany stres zimna (do 55% dni w listopadzie). 

Nieznośny stres zimna pojawia się od listopada do lutego z częstością od 0,3 do 1,3% (ryc. 

13). Warunki związane ze stresem ciepła występują od kwietnia do września. Stanowią one 

6,2% wszystkich dni w ciągu roku. Dni ze stresem ciepła występują najczęściej w lipcu 

i sierpniu (odpowiednio 28,4 i 20,3% w miesiącu). Częstość „silnego stres ciepła” jest 

największa w sierpniu (6,1%) oraz w lipcu (5,8% dni). W ciągu 10 lat wystąpił 1 dzień 

cechujący się „bardzo silnym stresem ciepła”. Pogoda cechująca się brakiem obciążeń 

cieplnych dominuje w okresie od maja do września, gdy przekracza 50% dni w miesiącu, 

z kulminacją w sierpniu (69% dnia).  
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Rycina 13. Częstość dni o różnym natężeniu stresu cieplnego (wg UTCI) w okolicy Kobylej Góry  
(2008-2017) 

 

3.2. Dopuszczalny poziom aktywności fizycznej 

 
 Bardzo ważną charakterystyką fizjologiczną jest częstotliwość tętna (HR). 

Charakterystyka ta określa liczbę uderzeń serca w ciągu jednej minuty. Na wartość HR 

wpływa zarówno aktywność fizyczna człowieka (tab. 8), jak i niektóre parametry 

meteorologiczne (temperatura powietrza, ciśnienie pary wodnej). Częstotliwość tętna wzrasta 

wraz ze wzrostem temperatury powietrza i ciśnienia pary wodnej oraz ze wzrostem wysiłku 

fizycznego. Prawidłowe tętno u zdrowego mężczyzny wynosi 70-72 uderzenia na minutę, 

u kobiet – 78-82 uderzenia na minutę. Wzrost HR powyżej tych wartości wiąże się ze 

wzrostem obciążeń układu krwionośnego. Wartością ostrzegawczą HR jest 90 uderzeń serca 

na minutę. Informacja o aktualnych warunkach meteorologicznych pozwala określić 

dopuszczalny poziom aktywności fizycznej (MHR, W·m-2), który nie spowoduje nadmiernego 

obciążenia serca podczas terapii ruchowej. 

Warunki bioklimatyczne w okolicach Kobylej Góry pozwalają na stosowanie 

zabiegów klimatoterapeutycznych o zróżnicowanej aktywności (ryc. 14). W okresie od 

początku listopada do końca marca warunki termiczno-wilgotnościowe umożliwiają 

prowadzenie aktywnej terenoterapii (gimnastyka, intensywne spacery, marsze, jazda 

rowerem, gry sportowe), która nie będzie nadmiernym obciążeniem dla układu krwionośnego. 

Od czerwca do końca września aktywna terenoterapia może być uciążliwa dla osób 
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z chorobami układu krążenia. W okresie od czerwca do końca sierpnia można korzystać 

zwykle ze wszystkich form klimatoterapii. W czasie od połowy czerwca do końca sierpnia 

intensywne sporty i gry mogą powodować nadmierne obciążenie dla rekonwalescentów, 

dzieci i osób starszych. Mogą wtedy zdarzać się sytuacje pogodowe (wysoka temperatura 

i wilgotność powietrza), które ograniczą możliwość leczenia klimatycznego do helioterapii, 

aeroterapii i łagodnej terenoterapii. 

 

Tabela 8. Metaboliczna produkcja ciepła przy różnej aktywności fizycznej człowieka (wg Fanger 
1972, uzupełnione przez Błażejczyk, Kunert 2011) 
 

Rodzaj czynności Metaboliczne wytwarzanie 

ciepła (Wm-2)  

Prędkość poruszania się 

(ms-1) 

Helioterapia i aeroterapia: 
leżąc 
siedząc 
stojąc 

Terenoterapia: 
Marsz bez obciążenia: 

po równinie (km·h-1) 
3,2 
4,0 
5,6 
8,0 

w górę przy nachyleniu 
(%)  km·h-1 
  5       3,2 
  5       4,0 
  5       5,6 
15       3,2 
15       4,0 
15       5,6 
25       1,6 
25       3,2 

Marsz (4 km·h-1) po równinie z obciążeniem: 
10 kg 
30 kg 

Zajęcia rekreacyjne i sportowe: 
gimnastyka 
tenis 
gra w piłkę 
koszykówka 
taniec 
zapasy 

 
50 
60 
70 

 
 
 

115 
135 
185 
290 

 
 

175 
210 
295 
270 
340 
450 
210 
390 

 
195 
255 

 
175-235 

270 
410 
440 

140-255 
500 

 
0 
0 
0 
 
 
 

0,9 
1,1 
1,6 
2,2 

 
 

0,9 
1,1 
1,6 
0,9 
1,1 
1,6 
0,6 
0,9 

 
0,9 
0,9 

 
0,5-2,0 
0,5-2,0 

1-3 
1,3 

0,2-2,0 
0,2-0,3 
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Rycina 14. Średnie dekadowe (śr), maksymalne (max) i minimalne (min) wartości dopuszczalnej 
aktywności fizycznej (MHR) w okolicy Kobylej Góry (2008-2017); 

Poziomy aktywności fizycznej podczas: 1 – helioterapii i aeroterapii, 2 – łagodnych spacerów, 3 – 
łagodnej gimnastyki i gier, 4 – intensywnych spacerów i gier. 

 

 

4. Kompleksowa ocena warunków pogodowych  
 

Jednym ze sposobów opisu oraz oceny warunków bioklimatycznych jest analiza 

całego zespołu elementów meteorologicznych, składających się na aktualne warunki 

pogodowe. Dla scharakteryzowania warunków pogodowych z punktu widzenia ich 

oddziaływania na organizm człowieka i na możliwość długotrwałego przebywania na 

otwartym powietrzu wykorzystano cechy biotermiczne pogody oraz niektóre charakterystyki 

meteorologiczne.  

Poszczególne sytuacje pogodowe, w każdym dniu badanego okresu, oceniono z punktu 

widzenia ich przydatności dla głównych form klimatoterapii uzdrowiskowej:  

- helioterapii (kąpieli słonecznych, SB),  

- aeroterapii (kąpieli powietrznych, AB),  

- łagodnej terenoterapii (spacerów i spokojnych zajęć terenowych, MR),  

- intensywnej terenoterapii (gier terenowych i intensywnych zajęć w terenie otwartym, AR), 

Zastosowano trzystopniowy wskaźnik oceny pogody (WSI): pogoda przydatna bez 

ograniczeń (WSI = 3), pogoda przydatna z ograniczeniami (WSI = 1), pogoda nieprzydatna 

(WSI = 0). 

Kolejnym etapem oceny było określenie średnich wartości wskaźników oceny 
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(WSIavg) dla poszczególnych miesięcy i uśrednienie tych wartości dla całego badanego okresu. 

Na podstawie średnich wartości wskaźników oceny przyjęto następującą klasyfikację 

przydatności poszczególnych okresów:  

 
WSIavg  Przydatność pogody w badanym okresie do poszczególnych 

form aktywności człowieka (SB, AB, MR, AR): 
poniżej 0,5   - pogoda niekorzystna, 
od 0,5 do mniej niż 1,2 - pogoda umiarkowanie korzystna, 
od 1,2 do mniej niż 2,0 - pogoda korzystna, 
od 2,0    - pogoda bardzo korzystna. 
 

Jako przydatne dla wybranych form klimatoterapii można traktować te okresy, 

w których wartość WSIavg przekracza wartość 1,2. Na rycinie 15 przedstawiono przebieg 

roczny wskaźników przydatności pogody, do helioterapii, aeroterapii i terenoterapii 

w kolejnych miesiącach. Do oceny warunków pogodowych w okolicy Kobylej Góry 

wykorzystano codzienne obserwacje meteorologiczne z okresu 2008-2017 ze stacji 

synoptycznej IMGW PIB, z godz. 12 UTC.   

 

 

Rycina 15. Ocena przydatności pogody dla różnych form klimatoterapii (WSIavg) w okolicach 
Kobylej Góry, 2008-2017; 

0 – warunki niekorzystne, 1 – warunki mało korzystne, 2 – warunki korzystne, 3 – warunki bardzo 
korzystne. 

 

Tak więc, z różnorodnych form leczenia klimatycznego można w Kobylej Górze 

korzystać przez cały rok. Okres najdogodniejszy dla klimatoterapii trwa od końca 

kwietnia do początku października, kiedy to, zależnie od aktualnych warunków solarnych, 

termicznych, wietrznych i opadowych można stosować jedną lub kilka form leczenia 
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klimatycznego przez większość kuracjuszy. Praktycznie przez cały rok można prowadzić 

łagodną i intensywną terenoterapię. Od połowy kwietnia do końca września w okolicy 

Kobylej Góry warunki klimatyczne sprzyjają aeroterapii, jednak w ciągu całego roku są mało 

sprzyjające korzystaniu z kąpieli słonecznych. W lipcu uciążliwość warunków pogodowych 

mogą okresowo odczuwać osoby cierpiące na astmę oraz problemy kardiologiczne, zwłaszcza 

niskie ciśnienie tętnicze. W pozostałej części roku warunki bioklimatyczne mogą być 

wykorzystywane do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej większości osób. Należy 

jednak pamiętać, że zimą z leczenia klimatycznego mogą bezpiecznie korzystać osoby w sile 

wieku, o sprawnie działającym układzie termoregulacyjnym i krwionośnym. 

 

5. Ocena warunków klimatycznych w skali lokalnej 
 

W celu oceny zróżnicowania klimatu lokalnego Kobylej Góry przeprowadzono serię 

pomiarów mikroklimatycznych w okresie od 15 września do 10 października 2018 r. w 3 

punktach. Badania prowadzono w miejscach reprezentujących najważniejsze formy rzeźby 

i pokrycia terenu, a także jego zagospodarowania (patrz ryc. 1).  

Stanowiska pomiarowe zlokalizowano w następujących punktach:  

1. Zalew – nad zbiornikiem Blewązka, na terenie Yacht Club Orion, w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika wodnego; 

2. Zabudowa –w ogródku przy domu ul. Wojska Polskiego 10D, w toczeniu zabudowy 

jednorodzinnej oraz niewielkiej powierzchni lasu,  

3. Pole – otwarty teren wśród łąk i pól, na terenie stacji uzdatniania wody w Kuźnicy 

Myślniewskiej. 

  

Pomiary obejmowały: temperaturę i wilgotność powietrza na wysokości 1,5 m nad 

gruntem. Pomiary prowadzono za pomocą minirejestratorów HOBO Pro firmy Onset 

Computers. Rejestrowały one średnie 10-minutowe wartości temperatury i wilgotności 

względnej powietrza, z których następnie obliczono wartości średnie dobowe, minimalne oraz 

maksymalne (ryc. 16). 

Pomiary topoklimatyczne wykonywano jesienią, kiedy zróżnicowanie termiczne 

pomiędzy różnymi formami zagospodarowania terenu jest mniejsze w porównaniu z latem. 
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Rycina 16. Zdjęcia stanowisk pomiarowych warunków termiczno-wilgotnościowych: zalew, 
zabudowa (zdjęcia górne) oraz pole (zdjęcie dolne) 

 

Średnia dobowa temperatura powietrza w okresie badań terenowych wahała się od 

6,8°C (29.09 nad zalewem) do 25,7°C (6.10 na stanowisku pole). Średnie warunki termiczne 

w analizowanych miejscach były do siebie bardzo podobne, gdyż najniższa średnia 

temperatura powietrza wyniosła 15,1°C na ocienionym stanowisku nad zalewem, a najwyższa 

15,6°C na polu, gdzie z kolei brak obiektów zasłaniających i nieograniczony dopływ 

promieniowania słonecznego powodował wzrost temperatury powietrza (ryc. 17, tab. 9).   



 

37 
 

Przebieg temperatury maksymalnej (Tmax) wykazuje nieznacznie większe niż średnia 

dobowa, zróżnicowanie pomiędzy różnymi formami zagospodarowania terenu. Najczęściej 

w ciągu dnia najcieplejsze było pole, gdzie średnia Tmax wyniosła 21,5°C, a najwyższa sięgnęła 

30,8°C. Najchłodniejszy był zadrzewiony teren nad zalewem, ze średnią Tmax 20,9°C. 

Największe różnice temperatury maksymalnej między tymi dwoma grupami stanowisk sięgały 

zaledwie 1,9°C.  

 

Rycina 17. Średnia, minimalna oraz maksymalna temperatura powietrza w Kobylej Górze i okolicy 
w okresie 15.09–10.10.2018 r.  

Temperatura minimalna (Tmin), czyli najniższa w ciągu doby, notowana zazwyczaj nad 

ranem osiągała najniższe wartości na stanowisku pole, gdzie dochodziło do swobodnego 

wypromieniowania ciepła z gruntu do atmosfery (średnie Tmin 9,9°C). Z kolei najwyższe 

wartości temperatura minimalna osiągała zazwyczaj na terenie zabudowy, co jest rzeczą 
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oczywistą gdyż ciepło pochłaniane przez powierzchnie sztuczne w ciągu dnia, oddawane jest 

do otoczenia nocą – co prowadzi do podwyższenia temperatury powietrza nad ranem 

i zmniejszenia dobowych różnic termicznych. Największa zanotowana różnica temperatury 

minimalnej między zabudową i polem wyniosła 2,7°C (30.09). 

O kontrastowości i bodźcowości warunków termicznych świadczy amplituda dobowa 

temperatury, czyli różnica między najwyższą i najniższą w ciągu doby temperaturą powietrza. 

W Kobylej Górze i jej okolicy dobowa zmienność temperatury powietrza na badanych 

stanowiskach była do siebie bardzo zbliżona. Wyniosła średnio 10,7°C nad zalewem, 11,0°C 

wśród zabudowy, 11,6°C na polu. Zmniejszenie amplitudy temperatury powietrza nad wodą, 

świadczy o łagodzącym oddziaływaniu na klimat zbiornika wodnego.  

 
Tabela 9. Średnia minimalna, dobowa i maksymalna temperatura powietrza oraz zakres wahań 

temperatury w okresie badań w Kobylej Górze i okolicy w okresie 15.09-10.10.2018 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największym zakresem notowanej temperatury powietrza cechuje się otwarta 

przestrzeń za wsią, najmniejszą zaś teren wokół zalewu.  

Ważnym elementem klimatu, wpływającym nie tylko na odczuwanie bodźców 

termiczno-wilgotnościowych, ale także na tworzenie się niekorzystnych zjawisk pogodowych 

i aerosanitarnych (mgły radiacyjne, inwersje temperatury powietrza, stagnacja zanieczyszczeń 

w przygruntowej warstwie powietrza) jest wilgotność powietrza (ryc. 18). 

Średnia wilgotność względna z okresu pomiarów wykazywała dużą zmienność 

w czasie i bardzo niewielkie zróżnicowanie między stanowiskami. Średnia dobowa wartość 

wilgotności względnej wahała się od 32% (6.10) na polu i nad zalewem do 88% wśród 

zabudowy (24.09).  

Stanowisko Zalew Zabudowa Pole 
MIN min 1,2 1,5 0,0 

śr 10,1 10,3 9,9 

max 23,7 23,7 23,7 

     
ŚREDNIA min 6,8 7,1 7,1 

śr 15,1 15,3 15,6 

max 25,6 25,7 25,6 

     
MAX min 11,3 11,5 12,1 

śr 20,9 21,4 21,5 

max 30,4 31,0 30,8 

Zakres 
temperatury w 
okresie badań 

29,2 29,5 30,8 
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Rycina 18. Przebieg średniej (Fśr), najniższej (Fmin) i najwyższej (Fmax) dobowej wilgotności 
powietrza w Kobylej Górze i okolicy w okresie 15.09-10.10.2018 r. 

 

Jesienią kilkakrotnie zanotowano najwyższą średnią wartość wilgotności względnej, 

100%: 2 razy nad zalewem i 1 raz na polu (ryc. 20), najniższą zaś – 27% odnotowano w dniu 

6.10.2018 r. Średnia wilgotność względna nad zalewem wyniosła 66%, wśród zabudowy 

65%, zaś na dobrze przewietrzanym stanowisku pole 63% - różnice były zatem znikome, 

większe jedynie w dniach 16-21.09, kiedy sięgały 6-7% między stanowiskami zalew i pole.   

Ogólnie zróżnicowanie termiczno-wilgotnościowe Kobylej Góry i jej okolic jest 

niewielkie i stanowi słaby bodziec dla organizmu człowieka. Zbiornik wodny łagodzi 

warunki termiczne, podobnie jak tereny leśne wokół niego.  
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6. Stan sanitarny powietrza 

  
6.1. Źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na człowieka  
  

Zabiegi klimatoterapeutyczne (aeroterapia, helioterapia, terenoterapia) prowadzone są 

w terenie otwartym. Dlatego też dobry stan sanitarny powietrza w miejscowościach 

uzdrowiskowych jest ważnym czynnikiem, który wpływa na skuteczność prowadzonego 

leczenia klimatycznego i sprzyja powrotowi kuracjuszy do zdrowia. Oddychanie powietrzem 

zanieczyszczonym może powodować szereg różnych problemów, zależnych od rodzaju 

zanieczyszczeń.  

Pyły zawieszone są poważnym czynnikiem chorobotwórczym. Osiadając na ściankach 

pęcherzyków płucnych utrudniają wymianę gazową. Szkodliwy jest pył zawieszony PM10 

(o średnicy ziaren <10 µm), w tym w szczególności cząstki o wymiarach 3-5 m i mniejsze, 

zwłaszcza ok. 1,5 µm, które docierają łatwo do dolnych dróg oddechowych niszcząc pęcherzyki 

płucne, następnie przedostają się do krwioobiegu. Powodują również podrażnienie naskórka 

i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie naczyń krwionośnych, miażdżycę, 

wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Grupą szczególnie 

narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na 

choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego (Seńczuk 2002, WHO 2013).  

Pył zawieszony pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych, zwłaszcza 

w paleniskach indywidualnych przy niskiej temperaturze spalania. Pochodzą także ze ścierania 

asfaltu, opon samochodowych i metali, budów, wywiewania z powierzchni niepokrytych 

roślinnością, stąd jego wysoka koncentracja także w porze ciepłej. Raporty roczne dotyczące 

oceny jakości powietrza podają, że przekroczenia PM10 i PM2,5 mają miejsce zwykle 

w okresie jesiennym i zimowym ze względu na emisję zanieczyszczeń z sektora komunalno-

bytowego. 

Innym zagrożeniem są metale ciężkie, które do atmosfery przedostają się jako produkt 

spalania w przemyśle (m.in. hutnictwo żelaza i stali, wyrób porcelany, akumulatorów) i poza 

przemysłem, w niewielkim stopniu ich źródłem jest transport drogowy. Największe stężenia 

metali ciężkich w powietrzu notowane są w województwie śląskim i dolnośląskim Ich 

nieorganiczne związki łatwo przenikają przez błony komórkowe i dostają się do narządów 

wewnętrznych. Metale te (głównie kadm, ołów i rtęć) gromadzą się w śledzionie, nerkach, 

wątrobie, płucach. Mogą gromadzić się również we włosach i na skórze. Powodują one 
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nadciśnienie, zmiany nowotworowe, uszkodzenie nerek, wątroby, a w niektórych 

przypadkach mogę doprowadzić do zaburzeń psychicznych i porażenia mózgu.  

Dwutlenek siarki jest produktem ubocznym spalania zanieczyszczonych siarką paliw 

kopalnych stałych (węgiel) i płynnych (ropa) w silnikach spalinowych i elektrociepłowniach. 

Obecnie, SO2 w zwiększonym stężeniu występuje jedynie na obszarach silnie 

uprzemysłowionych. Dwutlenek siarki drażni drogi oddechowe, wywołując kaszel. Związek ten 

może wywoływać astmę, skurcze i zapalenie oskrzeli oraz niedociśnienie tętnicze. Jest 

mutagenny dla człowieka i zwierząt. Długotrwałe wystawienie organizmu na działanie 

dwutlenku siarki powoduje istotne osłabienie układu immunologicznego.  

Głównymi źródłami tlenków azotu (NO, NO2, NOx) są: transport drogowy (silniki 

Diesla), lokalne systemy grzewcze i technologiczne procesy wysokotemperaturowe 

(Sroczyński 1988). Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia 

organizmu. Upośledza on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. Dwutlenek azotu 

działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu (obrzęki, 

zapalenia płuc i oskrzeli), powoduje choroby alergiczne, astmę – szczególnie u dzieci 

mieszkających w miastach narażonych na smog.  

Substancją wysoce rakotwórczą i toksyczną jest benzen. Jego źródłami naturalnymi są 

w Polsce pożary lasów, ale ponadto spalanie paliw (transport drogowy), przetwórstwo 

produktów pochodzenia naftowego (produkcja materiałów budowlanych, gum, plastiku, 

rafinacja ropy), dym tytoniowy. Benzen działa przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą 

i po połknięciu. Benzen uszkadza układ krwiotwórczy szpiku kostnego: powoduje skazę 

krwotoczną, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenię), niedokrwistość. Późnym 

następstwem narażenia jest białaczka.  

Ozon troposferyczny jest zaliczany do tzw. zanieczyszczeń wtórnych, gdyż powstaje 

wskutek utleniania, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, zanieczyszczeń pierwotnych 

– gazów będących składnikiem spalin samochodowych: NOx, CO, CH4. Ozon jest głównym 

składnikiem tzw. smogu fotochemicznego, występującego przy wysokiej temperaturze powietrza 

(>25°C) (Kozłowska-Szczęsna 1959), wysokim usłonecznieniu, w miastach o dużym natężeniu 

ruchu samochodowego (Höppe 1995) oraz w sytuacjach inwersji termicznych (Kuchcik 2001a, 

b). Ozon jest gazem drażniącym, który powoduje uszkodzenie błon biologicznych. Objawami 

podrażnienia ozonem są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. Wyższe stężenia ozonu 

prowadzą do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc, który może być 

przyczyną zgonu (Jędrychowski 1986, CIOP 2013, CIOP-PIB 2016). 
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Najbardziej rakotwórcze i toksyczne są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA), do których zalicza się kilkaset związków, w tym benzo(a)piren (B(a)P)  – uznawany 

w Polsce za wyznacznik wszystkich WWA. Są zawarte w cząstkach pyłu zawieszonego, 

a szczególnie niebezpieczne stają sie w cząsteczkach pyłu najdrobniejszej fracji. Ich głównym 

źródłem jest niska emisja powierzchniowa, czyli używanie węgla i biomasy w ogrzewnictwie 

indywidualnym, w domowych piecach centralnego ogrzewania i w kominkach, 

niekontrolowane spalanie odpadów, spaliny samochodowe oraz dym tytoniowy. Ocenia się, że 

emisja związana z ogrzewaniem indywidualnych budynków stanowi 78-87% całkowitej emisji 

B(a)P do powietrza z terenu Polski (Wieczorek i in. 2011). WWA działają toksycznie poprzez 

drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po spożyciu skażonych pokarmów. Uszkadzają układ 

krwiotwórczy szpiku kostnego: powodują skazę krwotoczną, zmniejszenie liczby białych 

krwinek, niedokrwistość. WWA tworzą trwałe połączenia z DNA i mają zdolność kumulowania 

się w organizmach żywych, co prawdopodobnie prowadzi do procesu nowotworowego 

(białaczki, nowotworów płuc  pęcherza moczowego). Związki te działają bezprogowo, co 

oznacza, że każde stężenie powoduje wzrost ryzyka nowotworu. Następstwem narażenia może 

być też uszkodzenie centralnego układu nerwowego i bezpłodność (ATSDR 1995, Irwin i in. 

1997, Ba i in. 2016). 

 

6.2. Normy i klasyfikacja stref w województwie wielkopolskim 

 
Normy zanieczyszczeń, które obowiązują ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

przedstawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) (tab. 10). 

 
Tabela 10. Dopuszczalne i docelowe poziomy niektórych substancji ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów 
 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
(g·m-3) ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

oraz dopuszczalna częstość przekraczania 
poziomu dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym (D) 

Benzen rok kalendarzowy 5 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200+18D 

rok kalendarzowy 40 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350+24D 

24 godziny 125+3D 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 
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Pył zawieszony PM10 
24 godziny 50+35D 

rok kalendarzowy 40 

Pył zawieszony PM2,5 rok kalendarzowy 251 / 202 

Tlenek węgla 8 godzin 10000 

Ozon 8 godzin 120+25D3 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 
Docelowy poziom substancji w powietrzu 

(ng·m-3) 

Arsen rok kalendarzowy 6 

Benzo(α)piren rok kalendarzowy 1 

Kadm rok kalendarzowy 5 

Nikiel rok kalendarzowy 20 
1 – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. 
2 – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r.  
3 – max średnia 8-godzinna 120 g·m-3 i brak dopuszczalnej częstości przekroczenia od dnia 1 stycznia 2020 r.   

 

W Kobylej Górze nie prowadzi się stałych pomiarów stężeń zanieczyszczeń 

powietrza. Do oceny stanu sanitarnego powietrza w Kobylej Górze wykorzystano: (1) Roczne 

Oceny Jakości Powietrza w województwie wielkopolskim za lata 2015-2017 Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ 2016, 2017, 2018) oraz dane 

pomiarowe WIOŚ, (2) sondażowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10 prowadzone 

w Kobylej Górze w dniach 15.09-2.10.2018 r. oraz (3) szacunkowy, aktualny stan 

zanieczyszczenia powietrza w Kobylej Górze ustalony na podstawie pomiarów oraz 

modelowania przez WIOŚ w Poznaniu – pismo WM.7016.1.421.2018.  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska każdego roku dokonuje oceny poziomu 

substancji zawartych w powietrzu w wyznaczonych strefach. Informacji tych użyto do oceny 

ogólnej stanu sanitarnego powietrza w analizowanym obszarze. Obszar województwa 

wielkopolskiego podzielony jest na 3 strefy – aglomerację poznańską, miasto Kalisz oraz 

strefę wielkopolską, w której leży Kobyla Góra, obejmującą pozostały obszar województwa. 

Klasyfikacja strefy, w której leży Kobyla Góra wykonywana jest na podstawie 

kryteriów przedstawionych w tabeli 11, z uwzględnieniem wymagań aerosanitarnych 

dotyczących ochrony zdrowia ludzi. Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie strefy 

wielkopolskiej został określony na podstawie pomiarów z 5 stacji automatycznego 

monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ i 8 stacjach manualnych, położonych 

w znacznej odległości od Kobylej Góry.  
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Tabela 11. Klasyfikacja stref w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia uzyskanych 
w rocznej ocenie jakości powietrza 

Poziom stężeń Klasa strefy

Nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów 
długoterminowych 

A 

Przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a 
w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 

dopuszczalne, docelowe lub celów długoterminowych 
C 

Brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 – dla fazy II 
– od 1.01.2020 r.  tj. ≤20 g·m-3 

A1 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 – dla fazy II – od 
1.01.2020 r. tj. >20 g·m-3 

C1 

Stężenie ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego  D1 

Stężenie ozonu przekracza poziom celu długoterminowego do 2020 r. D2 

 

Najbliższa stacja prowadząca pomiary automatyczne, ale o odmiennych warunkach 

aerosanitarnych znajduje się w Kaliszu przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22/24 (44 km 

w prostej linii w kierunku NE). Reprezentuje miejskie tło zanieczyszczenia 

powietrza,  a mierzone są na niej w sposób automatyczny ciągły oraz manualny wszystkie 

monitorowane przez WIOŚ związki substancje. Bliższa stacja, manualna, znajduje się 

w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 57, 30 km na N od Kobylej Góry. Mierzone 

jest tu stężenie pyłu zawieszonego PM 10, pierwiastków ciężkich w pyle oraz benzo(a)pirenu 

w PM10. Klasyfikację strefy wielkopolskiej z uwagi na poziom poszczególnych 

zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w tabeli 12. 

Tabela 12. Klasyfikacja strefy wielkopolskiej, w której położona jest Kobyla Góra ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń powietrza 

 2015 2016 2017 

Pył (PM10) C C C 

Pył (PM2,5) C (C1) C(C1) C(C1) 

Ozon A (D2) A (D2) A (D2) 

Dwutlenek siarki A A A 

Dwutlenek azotu A A A 

Tlenek węgla A A A 

Ołów A A A 

Arsen A A A 

Kadm A A A 

Nikiel A A A 

Benzen A A A 

Benzo(α)piren C C C 
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W latach 2015-2017 w strefie wielkopolskiej nie stwierdzano przekroczeń wartości 

dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń określonych normą ze względu na 

ochronę zdrowia dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu, benzenu oraz 

metali ciężkich. W związku z powyższym oraz z wynikami modelowania wykonanego przez 

WIOŚ w Poznaniu można uznać, że w Kobylej Górze nie dochodzi do przekroczeń wartości 

dopuszczalnych i docelowych stężeń: NO2, SO2, CO, O3, benzenu oraz ołowiu, arsenu, kadmu 

i niklu w pyle PM10 (tab. 12). 

W strefie wielkopolskiej stężenie PM10, PM2,5 i B(a)P przekraczało dopuszczalne 

poziomy. Należy jednak pamiętać, że ocena stężenia PM2,5 w strefie wielkopolskiej opiera 

się tylko na stacji w Pleszewie. Większą niż dozwolona dopuszczana częstość przekroczeń 

PM10 wystąpiła jednak na większości stacji monitoringu, a większe od dopuszczalnego 

roczne stężenie benzo(a)pirenu – na wszystkich.  Dlatego też strefę wielkopolską 

zaklasyfikowano jako C.  

W Ostrowie Wielkopolskim, najbliższej Kobylej Górze stacji, w latach 2015-2017 

dotrzymany był poziom średniego rocznego stężenia PM10, ale znacznie przekroczona liczba 

dni ze stężeniem dobowym PM10 > 50 g·m-3. Na dopuszczone normą 35 dni było ich w 56-

82, z wyraźną tendencją malejącą. Wzrostem zaś cechuje się roczne stężenie bezno(a)pirenu 

w pyle, który w 2017 r. ponad 6-krotnie przekroczył dopuszczany poziom 1 ng·m-3 (tab. 13).  

Tabela 13. Zestawienie wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10 
w Ostrowie Wielkopolskim  

  2015 2016 2017 

Pył PM10 
Średnia roczna (g·m-3) 38,9 37,9 34,6 

Liczba przekroczeń 82 76 56 

Benzo(α)piren Średnia roczna (ng·m-3) 3,8 5,0 6,2 

 

6.3. Zanieczyszczenie powietrza w Kobylej Górze 

Do oceny szczegółowej zanieczyszczenia powietrza w Kobylej Górze wykorzystano 

szacunkowe wyniki modelowania, wykonanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (tab. 14). Wynika z nich, że stan sanitarny powietrza w Kobylej Górze 

jest dobry. Dość wysokie jest jednak stężenie pyłów zawieszonych, zwłaszcza pyłu frakcji 

najdrobniejszej PM2,5, który najłatwiej wnika do układu oddechowego i krwioobiegu.  
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Tabela 14. Modelowany stan sanitarny powietrza w Kobylej Górze (WIOŚ 2018) 

Nazwa substancji 
Stężenie średnioroczne 

[g·m-3] 
% normy 

Dwutlenek siarki 4,0 - 

Dwutlenek azotu 12,0 30% 

Pył zawieszony PM10 23,0 58% 

Pył zawieszony PM2,5 16,0 64%1 / 80%2 

Ołów 0,01 2% 

Benzen 1,0 20% 
1 – Obecny poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5  
2 – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r.  

 

Sondażowy pomiar stężenia w powietrzu pyłów PM10 prowadzono przez 18 dni 

w Kobylej Górze, na terenie działki restauracji Drewniana Chałupa, przy ul. Tetmajera 2a, 

w okresie od 15 września do 2 października 2018 r. (ryc. 19). Pomiar przeprowadzono za 

pomocą pyłomierza DustTrak 8530 użyczonego przez firmę Bioklimatologia. Wartości te 

porównano z odpowiednimi danymi rejestrowanymi na stacji monitoringu zanieczyszczeń 

WIOŚ w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu. Stężenie pyłu PM10 w Kobylej Górze (średnio 23,3 

g·m-3) było niższe zarówno od stężenia mierzonego w Ostrowie Wlkp. (25,2 g·m-3), jak 

i w Kaliszu ( (29,5 g·m-3). Stężenie PM10 już we wrześniu, przed rozpoczęciem właściwego 

sezonu grzewczego, w Kaliszu sięgało 62 g·m-3 i przekraczało dopuszczalne 50 g·m-3, zaś 

w Ostrowie Wlkp. sięgało 50 g·m-3. W tym czasie w Kobylej Górze maksymalne średnie 

stężenie dobowe wyniosło 33,1 g·m-3.  

 

Rycina 19. Średnie dobowe stężenie pyłów zawieszonych PM10 zarejestrowane w Kobylej Górze, 
Ostrowie Wlkp. i Kaliszu w dniach 15.09-2.10.2018 r.  
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Uwzględniając wyniki modelowania stężenia pyłów zawieszonych przekazane przez 

WIOŚ oraz dane z pobliskich stacji, a także pomiar w Kobylej Górze można uznać, że 

w Kobylej Górze zachowana jest norma średniego stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 

oraz, być może, zachowana jest liczba przekroczeń dopuszczalnego średniego dobowego 

stężenia dla pyłu PM10 w ciągu całego roku. Jednak jako, że norma roczna stężenia 

benzo(α)pirenu jest przekroczona na wszystkich stacjach w województwie, oraz na 

większości stacji pomiarowych w Polsce, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że 

podobnie jest w Kobylej Górze. 

Relatywnie dobrej jakości powietrza w Kobylej Górze sprzyja duża lesistość gminy 

(43,9%), znacząco wyższa od średniej w Polsce (29,5% - stan na 31.12.2015 r.), niewielki 

rozmiar miejscowości oraz brak dużych emiterów zanieczyszczeń.   

 

7. Podsumowanie 

Po przeanalizowaniu wieloletnich danych meteorologicznych oraz po dokonaniu 

oceny stanu sanitarnego powietrza i po przeprowadzeniu badań zróżnicowania 

mikroklimatycznego można stwierdzić, że: klimat i bioklimat Kobylej Góry cechuje się 

właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, które mogą być wykorzystywane 

w leczeniu klimatycznym chorób układu krążenia, chorób narządów ruchu. Może także 

wspomagać leczenie zaburzeń układu trawiennego oraz zaburzeń układu 

termoregulacyjnego. W miesiącach zimowych istnieją przeciwwskazania do leczenia 

w uzdrowisku osób starszych i dzieci.  

Liczba godzin ze słońcem jest wyższa niż norma usłonecznienia, wynosząca dla 

uzdrowisk środkowej Europy 1500 godzin w roku.  

Po analizie różnych charakterystyk temperatury i wilgotności powietrza można 

stwierdzić, że klimat Kobylej Góry cechuje się umiarkowanie korzystnymi warunkami 

termiczno-wilgotnościowymi do prowadzenia klimatoterapii. Rozpatrując warunki 

klimatyczne tej miejscowości o istotnym znaczeniu dla lecznictwa należy podkreślić jej duże 

uprzywilejowanie termiczne (wysoka średnia roczna temperatura powietrza, duża liczba dni 

ciepłych oraz bardzo mała liczba dni mroźnych i bardzo mroźnych). Warunki klimatyczne 

cechują się także częstym występowaniem dni gorących i upalnych. Stany parności występują 

z umiarkowaną częstością. Bodźcowość termiczna okolic Kobylej Góry jest natomiast dość 

mała na tle Polski. 



 

48 
 

Średnia roczna liczba dni z opadem w Kobylej Górze jest prawdopodobnie niższa 

od dopuszczonej normą wynosząca 183 dni. W latach 2008-2017 w Wieluniu norma jedynie 

w dwóch latach była nieznacznie przekroczona (191 dni z opadem w 2009 r. i 184 dni 

z opadem w 2010 r.), natomiast w Kaliszu we wszystkich latach norma była zachowana. 

Na podstawie danych z najbliższych stacji meteorologicznej można stwierdzić, że 

w Kobylej Górze norma liczby dni z mgłą jest prawdopodobnie zachowana. 

Warunki wietrzne w Kobylej Górze są korzystne dla klimatoterapii. Okolice 

Kobylej Góry charakteryzują się przeciętną na tle Polski średnią prędkością wiatru oraz dni 

z dużą prędkością wiatru. Dni z małą prędkością wiatru notowane są rzadko. Cisze 

atmosferyczne występują sporadycznie. 

Biorąc pod uwagę oddziaływanie warunków atmosferycznych na organizm człowieka 

można stwierdzić, że okres najdogodniejszy dla klimatoterapii trwa od końca kwietnia do 

początku października, kiedy to, zależnie od aktualnych warunków solarnych, termicznych, 

wietrznych i opadowych można stosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego przez 

większość kuracjuszy. W lipcu uciążliwość warunków pogodowych mogą okresowo 

odczuwać osoby cierpiące na astmę oraz problemy kardiologiczne, zwłaszcza niskie ciśnienie 

tętnicze. W pozostałej części roku warunki bioklimatyczne mogą być wykorzystywane do 

leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej większości osób. Należy jednak pamiętać, że 

zimą z leczenia klimatycznego mogą bezpiecznie korzystać osoby w sile wieku, o sprawnie 

działającym układzie termoregulacyjnym i krwionośnym. 

Jakość powietrza w Kobylej Górze jest dość dobra i może być wykorzystywana 

w lecznictwie uzdrowiskowym. Uwzględniając wyniki modelowania stężenia pyłów 

zawieszonych przekazane przez WIOŚ oraz dane z pobliskich stacji, a także pomiar 

w Kobylej Górze można uznać, że zachowana jest tam norma średniego stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz prawdopodobnie spełnia normę liczba przekroczeń 

dopuszczalnego średniego dobowego stężenia dla pyłu PM10 w ciągu całego roku. Jako, że 

norma roczna stężenia benzo(α)pirenu jest przekroczona na wszystkich stacjach 

w województwie, oraz na większości stacji pomiarowych w Polsce, z dużym 

prawdopodobieństwem można przyjąć, że podobnie jest w Kobylej Górze. 
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Na podstawie analizy zróżnicowania przestrzennego warunków bioklimatycznych 

i stanu sanitarnego powietrza można na obszarze Kobylej Góry wydzielić 4 kategorie 

obszarów o różnej przydatności do leczenia klimatycznego (ryc. 20): 

Obszary bardzo korzystne (1B) – wewnątrz lasów i borów świeżych, gdzie warunki 

odczuwalne są łagodne. Dodatkowo w powietrzu są obecne fitoncydy, specyficzne substancje 

wydzielane przez drzewa o działaniu leczniczym (1B).  

Obszary umiarkowanie korzystne (2A, 2B, 2C, 2D) – Tereny te cechują się 

pewnymi ograniczeniami dla długotrwałego przebywania kuracjuszy: - z uwagi na duże 

dobowe kontrasty termiczne oraz okresowo zbyt intensywne straty ciepła z organizmu, które 

sprzyjają jego wychładzaniu (2A), - z uwagi na osłabione bodźce radiacyjne oraz 

podwyższony lokalny poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza w lasach sąsiadujących 

z drogami i terenami zabudowanymi (2B), - z uwagi na znaczne ryzyko podwyższonego 

poziomu hałasu i zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych (2C), - z uwagi na podwyższony 

lokalny poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza wśród zabudowy śródleśnej (2D).  

Obszary te mogą być jednak skutecznie wykorzystywane w leczeniu klimatycznym, 

głównie dla różnych form terapii ruchowej. Należy tu wytyczyć ścieżki spacerowe i trasy 

rowerowe oraz zorganizować infrastrukturę do korzystania z gimnastyki i gier sportowo-

rekreacyjnych.  

Obszary mało korzystne (3A, 3B, 3C) – Mało korzystne z punktu widzenia leczenia 

klimatycznego są: - wilgotne dna cieków wodnych, z uwagi na duże dobowe kontrasty 

i inwersje temperatury, zagrożenie mgłami oraz stale podwyższoną wilgotność powietrza, 

sprzyjającą w letnie gorące dni pojawianiu się stanów parności (3A), - obszary wilgotnych 

lasów, z uwagi na podwyższoną wilgotność powietrza, obecność uciążliwych owadów oraz 

utrudnioną dostępność (3B), - tereny położone w obrębie zabudowy miejskiej, z uwagi na 

znacznie podwyższony poziom hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz duże kontrasty 

przestrzenne i czasowe warunków biotermicznych (3C). 

Obszary niekorzystne (4B, 4C, 4D) – Niekorzystne dla leczenia klimatycznego są: 

podmokłe lasy (z uwagi na swą niedostępność – 4B); centrum miejscowości (z uwagi na 

obciążające warunki termiczno-wilgotnościowe, podwyższone zanieczyszczenie powietrza 

i nadmierny hałas – 4C); pas terenu wzdłuż drogi nr 449 (z uwagi na nadmierny hałas 

i zwiększone zanieczyszczenie powietrza – 4D). 

 Jak widać z poniższej mapy na obszarze Kobylej Góry, a zwłaszcza w jej 

okolicach przeważają tereny bardzo korzystne i umiarkowanie korzystne dla prowadzenia 

różnych form leczenia klimatycznego. 



 

 

 

 

 
 
 

Rycina 20. Strefy bioklimatyczne w Kobylej Górze i okolicy
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