
Współczesne trendy badań 

w bioklimatologii człowieka

Bioklimatologia człowieka jest jednym z najprężniej rozwijających się nur-
tów klimatologii. Rosnąca popularność badań bioklimatycznych wiąże się bez-
pośrednio z ich dużym znaczeniem dla życia, pracy i zdrowia człowieka. W tym 
sensie badania bioklimatyczne mają wymiar aplikacyjny. Niemniej, ostatnie lata 
przyniosły także duży postęp w badaniach podstawowych. Intensywnie poszuki-
wane są nowe miary służące do oceny oddziaływania środowiska atmosferyczne-
go na człowieka, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym.

Współczesne trendy w badaniach bioklimatycznych odzwierciedla działal-
ność Międzynarodowego Stowarzyszenia Biometeorologii (ISB) oraz zawartość 
wiodącego periodyku wydawanego przez ISB, jakim jest International Journal 
of Biometeorology (IJB). W ramach ISB działa obecnie 5 Komisji: 1) Fenologii, 
2) Klimat, Turystyka i Rekreacja, 3) ds. opracowania uniwersalnego wskaźnika 
obciążeń cieplnych (UTCI), 4) Klimat i zdrowie człowieka, 5) Biometeorologii 
zwierząt. W kolejnych numerach wydawanego co 2 miesiące IJB znajdują się 
artykuły nie tylko o podanej wyżej tematyce, ale także związane z innymi czyn-
nikami środowiskowymi (np. promieniotwórczość naturalna, aerozole atmos-
feryczne, zjawiska astronomiczne) oddziałującymi na organizm człowieka lub 
zwierząt.

W Polsce prekursorem nowoczesnych badań bioklimatycznych jest prof. dr 
hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Przez wiele lat badania koncentrowały się na 
zagadnieniach leczenia klimatycznego i funkcjonowania uzdrowisk. Przy okazji 
tych badań wprowadzono do bioklimatologii wiele metod i wskaźników ilościo-
wych, pozwalających na obiektywizację dokonywanych ocen. Dzięki stworzonej 
przez prof. Szczęsną doskonałej atmosferze w zespole bioklimatologów w IGiPZ 
PAN, podjęto także prace nad nowymi sposobami opisu relacji pomiędzy orga-
nizmem człowieka a otoczeniem. Początkowo prof. dr hab. Barbara Krawczyk, 
a następnie prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk wprowadzili do badań bioklima-
tycznych metody oparte na analizie bilansu cieplnego człowieka. 

Wieloletnie badania zaowocowały serią publikacji Dokumentacji Geograficz-
nej poświęconych polskim uzdrowiskom oraz pięcioma monografiami. Pierwsza 
z nich, opublikowana w 1997 r. Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zasto-
sowanie w badaniach bioklimatu Polski (T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, 
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K. Błażejczyk) zawiera bogaty katalog klasycznych metod stosowanych w tej 
dziedzinie wiedzy. W 2002 r. powstała obszerna monografia bioklimatu wszyst-
kich ówczesnych polskich uzdrowisk (Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwo-
ści jego wykorzystania w lecznictwie, T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, 
B. Krawczyk, D. Limanówka). Do opisu warunków bioklimatycznych zastoso-
wano nie tylko klasyczne wskaźniki (jak wielkość ochładzająca powietrza czy 
temperatura efektywna), ale także wskaźniki wywodzące się z modelu bilansu 
cieplnego człowieka MENEX. W roku 2004 ukazały się 2 opracowania mono-
graficzne: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie czło-
wieka (T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, M. Kuchcik) oraz Bioklimatycz-
ne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce (K. Błażejczyk). W pierwszej 
książce autorki skoncentrowały się na zagadnieniach meteorotropizmu oraz 
wpływu warunków pogodowych na umieralność, zaś autor drugiej szczegóło-
wo omówił metody badań bioklimatycznych, uwzględniające także wskaźni-
ki wywodzące się z analizy bilansu cieplnego człowieka, przydatne do oceny 
warunków rekreacji i turystyki. Drugie wydanie tej monografii (K. Błażejczyk, 
A. Kunert), poszerzone o omówienie najnowszych osiągnięć metodycznych, 
ukazało się w roku 2011. W opracowaniu jest monografia poświęcona klima-
tycznym uwarunkowaniom lecznictwa klimatycznego w Polsce.

Badania bioklimatyczne prowadzone w IGiPZ PAN stały się zaczynem dla 
różnorodnych badań z tej dziedziny podejmowanych w różnych ośrodkach 
naukowych w Polsce. Odbyta w listopadzie 2011 r. druga ogólnopolska konfe-
rencja bioklimatyczna, dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej Szczęsnej, 
była okazją do przedstawienia najnowszych wyników tych badań. Zaprezento-
wane referaty objęły szerokie spektrum zagadnień, od analizy bodźcowości róż-
nych regionów klimatycznych po zastosowania najnowszych wskaźników biokli-
matycznych. Liczną grupę stanowiły wystąpienia dotyczące nowego wskaźnika 
obciążeń cieplnych człowieka UTCI (najlepsze zostały przygotowane w formie 
artykułów, które ukażą się wiosną 2013 r. w Geographia Polonica).

Niniejszy numer Przeglądu Geograficznego zawiera wybrane teksty, oparte 
na materiałach zaprezentowanych na Konferencji. Aż trzy z nich dotyczą rzad-
ko podejmowanego w badaniach bioklimatycznych zagadnienia międzydobo-
wych zmian ciśnienia atmosferycznego. Analizowane są zarówno skutki tych 
zmian dla człowieka, jak i przyczyny, upatrywane przez autorów w zmianach 
pola ciśnienia nad Europą, wyrażonych wskaźnikiem NAO. Większość tekstów 
traktuje o wpływie czynników termicznych na organizm człowieka. Zróżnico-
wany jest zakres przestrzenny i czasowy prezentowanych badań: od krótkiego 
letniego epizodu dotyczącego NW Spitsbergenu, do wieloletnich badań termicz-
nych sytuacji meteorotropowych w Krakowie oraz odczuć gorąca latem w Pol-
sce. Aplikacyjny charakter mają artykuły dotyczące oceny bioklimatu do celów 
rekreacyjnych i turystycznych. Wyjątkowy charakter ma tekst prezentujący 
aktywność promieniotwórczą radonu w różnych warunkach meteorologicznych, 
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oparty na eksperymentalnych badaniach prowadzonych w miejscach zamiesz-
kania człowieka, na przykładzie Łodzi.

Wybrane teksty nie reprezentują oczywiście wszystkich nurtów badawczych 
we współczesnej bioklimatologii. Mamy jednak nadzieję, że czytelnicy znajdą 
w nich ciekawe ujęcia prezentowanych zagadnień.

Krzysztof Błażejczyk
IGiPZ PAN, Warszawa
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