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GEOMONITORING 

• umiejętność stosowania odpowiednik technik 
pomiarowych do identyfikacji zjawisk i procesów 
hydrometeorologicznych 

• umiejętność obsługi terenowej aparatury pomiarowej 

• umiejętność przygotowania miejsca do 
przeprowadzenia miarodajnego pomiaru 

• umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań 

 

• umiejętność identyfikacji i klasyfikacji obiektów 
terenowych, np. źródła, wycieki, młaki, torfowiska, 
obiekty gospodarki wodnej itp. 

• umiejętność realizacji procedur pomiarowych 
stosowanych w służbach hydrologicznych i 
meteorologicznych 

Cele ćwiczeń 



GEOMONITORING 

• rozpoczęcie zajęć 17 maja, godz. 9.15 Ośrodek Pracy 
Naukowej i Praktyk Studenckich „Warszawianka” 

• pomiary instruktażowe 

• pomiary w małych grupach terenowych 

Przebieg ćwiczeń 



GEOMONITORING 

• obliczanie  
charakterystyk  
hydrologicznych  
i meteorologicznych 

• analiza wyników 

Przebieg ćwiczeń 
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Przygotowanie na podstawie literatury 

Hydrologia: Gutry-Korycka, M., Werner-Więckowska H., 1989: Przewodnik do 
hydrograficznych badań terenowych: 6.1-6.6, 7.1-7.4, 8.1- 8.2, 8.5-8.7, 10.1-
10.3, 11.2-11.4, 11.6. 

Meteorologia:  

Kożuchowski K., 2005  Meteorologia i klimatologia, Wyd. Naukowe PWN 

Woś A., 1996 Meteorologia dla geografów, Wyd. Naukowe PWN 
1. Zmiany promieniowania w atmosferze, bilans radiacyjny 

Woś, str. 105-118, Kożuchowski , str. 40-49 

2. Biologicznie aktywne pasma promieniowania słonecznego, indeks UV 

Kożuchowski , str. 52, 
www2.chemia.uj.edu.pl/~czarniec/OchronaSrodowiska/UVI/UV_konspekt.doc 

3. Procesy cieplne w gruncie , bilans cieplny – prawa Fouriera  

Woś, str. 125-130, Kożuchowski, str. 55-58   

4. Zmiany dobowe temperatury powietrza , stany równowagi termodynamicznej atmosfery, 
rodzaje inwersji termicznej, przyczyny zmian temperatury powietrza 

Kożuchowski, str. 61-66, Woś, str. 119-125 

5. Rodzaje chmur  

Woś, str. 66-67, Kożuchowski, str. 89-97 

6. Zjawiska atmosferyczne  - hydrometeory, litometeory, fotometeory, elektrometeory 

Woś, str. 74-77,  

7. Kondensacja pary wodnej w atmosferze  

Kożuchowski, str. 87-89, Woś, str. 145-146  

Przygotowanie do ćwiczeń 



GEOMONITORING 

8. Wskaźniki wilgotności powietrza 

Woś, str.62-66, Kożuchowski, str. 84-86 

9. Geneza chmur (chmury konwekcyjne, wślizgowe, falowe) 

Woś, str. 151-160 

10. Teoria koagulacji i teoria Bjergerona-Findeisena powstawania opadów 
atmosferycznych 

Kożuchowski, str. 102-105, Woś, str.160-165 

11. Mapy synoptyczne, masy powietrza i ich cechy termiczno-wilgotnościowe 

 http://www.pogodynka.pl/polska/mapa_synoptyczna, Woś str. 263-274, 257-261, 228-
237 

12. Powstawanie niżów szerokości umiarkowanych (teoria Bjerknesa) 

Kożuchowski, str. 161-163 

13. Fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące, fronty klimatologiczne 

Woś str. 237-247, Kożuchowski, str. 155-164 

14. Wiatry lokalne (wiatr dolinny i górski, fen, bora, wiatry katabatyczne i tunelowe) 

Woś, str. 209-217 

Przygotowanie do ćwiczeń 



GEOMONITORING 

• Krótki test sprawdzający na wstępnym zebraniu. 

• Strój terenowy, dobre buty turystyczne, odzież przeciwdeszczowa, 
wskazane kalosze, przydatny kompas lub busola. 

• Kilkugodzinny, codzienny pobyt w terenie, bez względu na warunki 
atmosferyczne, i z dala od sklepu (wskazany prowiant). 

• Do opracowania wyników pomiarów terenowych konieczne będą 
(jeden komplet na kilka osób): kalka techniczna, blok milimetrowy, 
ołówki, rapitografy, flamastry, kredki, linijki, kalkulatory. 

• Należy mieć ze sobą dowód osobisty (strefa nadgraniczna) i 
legitymację studencką 

• Ważna Książeczka  
Zdrowia lub inne  
potwierdzenie  
ubezpieczenia,  
numer PESEL,  
indeks studenta. 

• Problemy zdrowotne 
proszę zgłaszać 
indywidualnie do prof. Tomaszewskiego 

Przygotowanie do ćwiczeń 
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• Obecność na zajęciach 

• Zaliczenie testu wejściowego 

• Wykonanie zadań terenowych 

• Zaliczenie wyników pomiarów i obliczeń 

• Przestrzeganie regulaminu ćwiczeń terenowych (strona 
internetowa) 

Warunki zaliczenia ćwiczeń 
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Ośrodek Pracy Naukowej i Praktyk Studenckich Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „Warszawianka” 
(50.3767873N 16.3752615E) 

adres: Duszniki Zdrój, Podgórze 17,  

tel. +74 8669660,  

https://warszawianka-dusznikizdroj.pl/ 

Zakwaterowanie 
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• Nocleg: 45 zł za dobę – wszystkie pokoje z łazienkami 

• Możliwość wykupienia śniadań – 10zł 

• Internet i dostęp do aneksu kuchennego 

• Osoby chcące zarezerwować dodatkowy nocleg z 16 na 17.05 
oraz osoby chcące zamówić śniadania winny zgłosić ten fakt 
kierownikowi ośrodka najpóźniej 2 dni przed przyjazdem: 
e-mail: warszawianka-17@wp.pl 

• Nie ma możliwości rozbicia  
namiotu (przepisy sanitarne,  
strefa nadgraniczna) 
 

• dystans do  
najbliższej karczmy: 900m 

• dystans do  
najbliższego sklepu: 2,5km 

• dystans do najbliższego  
ujęcia wody mineralnej: 2,3km 

Zakwaterowanie 
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PKP 

• Łódź Widzew – Duszniki 8.41-16.46 przes. 
Wrocław Gł., Kłodzko Gł. 

• Łódź Widzew – Duszniki 0.31-8.33 przes. Wrocław 
Gł., Kłodzko Gł. 

PKS 

• Flixbus Łódź Fabryczna – Duszniki 9.10-14.47 

Samochód – bezpłatny parking 

 

Rozkład jazdy należy samodzielnie sprawdzić na 
kilka dni przed odjazdem 

Dojazd 


