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WPŁYW MIASTA NA ZACHMURZENIE I OPADY
(NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA)
Wprowadzenie
Badania klimatu lokalnego miast, prowadzone w Europie od ponad 180 lat,
dowodzą istnienia wpływu urbanizacji na poszczególne elementy klimatu. Według
J. Lewińskiej (2000) obszar miasta wywołuje wzrost opadów atmosferycznych
(średnio o 10-30%), występowanie opadów o dużym natężeniu, w tym burz
(wzrost 10-47%) i gradu (wzrost do 90%), wzrost opadów w centrach miast i po
stronie zawietrznej oraz lokalne opady śnieżne w rejonach dużych kombinatów
metalurgicznych i elektrowni cieplnych. Równocześnie istnieją poglądy (Kędziora
1995), iż w skali globalnej zmniejsza się udział chmur warstwowych Nimbostratus
dających opady długotrwałe, ale o mniejszym natężeniu – na rzecz chmur o budowie
pionowej Cumulonimbus – przynoszących opady krótkotrwałe o charakterze ulewy.
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zmian struktury zachmurzenia i opadów w Krakowie w okresie najintensywniejszego rozwoju miasta. Jest
to zarazem głos w dyskusji na temat: czy zmiany zachmurzenia i opadów w ostatnim
trzydziestoleciu są wywołane wyłącznie czynnikami naturalnymi, czy także działalnością człowieka oraz, czy zmiany te są potwierdzeniem tendencji w skali globalnej.
Materiały źródłowe i metoda pracy
W pracy wykorzystano wyniki trzykrotnych, terminowych obserwacji klimatologicznych wykonywanych w stacji naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu
Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1906-1999). Stacja ta znajduje się
w dawnym Obserwatorium Astronomicznym UJ, na terenie Ogrodu Botanicznego i leży na szerokości geograficznej północnej 500004’, długości geograficznej
wschodniej 190058’ i na wysokości 206 m n.p.m. Na początku wieku teren Ogrodu
Botanicznego stanowił peryferie miasta, a obecnie usytuowany jest niemal w centrum Krakowa.
W klimatologii do wykrywania zmian antropogenicznych służy metoda, polegająca na porównaniu warunków klimatu naturalnego z klimatem znajdującym
się pod wpływem antropopresji. W praktyce trudno znaleźć obszary posiadające „klimat naturalny”. Można tylko mówić o obszarach będących pod większą
lub mniejszą presją czynnika antropogenicznego. Jedynie pod takim warunkiem
przyjmuje się umownie, że warunki klimatyczne obszarów niezurbanizowanych
są bardziej zbliżone do naturalnych. W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu wpływ urbanizacji na zmienność zachmurzenia i opadów w Krakowie
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okreś-lono na podstawie zmian w wieloleciu tych elementów (przyjmując klimat
w początkowych latach badań za naturalny) oraz przez porównanie stosunków
nefologicznych i opadów w mieście z terenem pozamiejskim.
Wpływ miasta na zachmurzenie
Przebieg średniego rocznego zachmurzenia (ryc. 1) wykazuje, że od 1906 r.
(62%) do początku lat czterdziestych tego wieku obserwujemy w Krakowie wzrost
zachmurzenia, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej, wynoszącej 78%, w 1941
r. Przez kolejne 20 lat utrzymywały się stale wysokie wartości (powyżej 70%),
natomiast od roku 1961 zaznaczył się wyraźny spadek wielkości zachmurzenia.
Najmniej bezchmurnych dni – około 1% w roku było w latach pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia, a rok 1957 nie miał nawet jednego takiego dnia. Najwięcej dni
bezchmurnych wystąpiło w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powyżej 4%
dni w roku, z maksimum 5,8% dni w 1982 r. (Matuszko 1992).
Powyższe wyniki zachmurzenia w porównaniu z etapami rozwoju aglomeracji krakowskiej (Kortus, Zioło 1996) nasuwają przypuszczenia, iż pewien wpływ
na kształtowanie się stosunków nefologicznych w tym okresie mogą mieć, oprócz
przyczyn natury cyrkulacyjnej, także czynniki antropogeniczne. Największe zachmurzenie, najmniej dni bezchmurnych i obserwacji nieba bezchmurnego przypada
na początkowe lata najintensywniejszego rozwoju terytorialnego, demograficznego i przemysłowego Krakowa (okres po II wojnie światowej). Od lat sześćdziesiątych XX w. obserwuje się osuszenie klimatu Krakowa na skutek gwałtownej

Ryc. 1. Przebieg wieloletni średniego rocznego zachmurzenia (w %) w Krakowie
w latach 1859-1999
Fig. 1. Multi-annual course of the mean annual cloudiness amount (in %) in the years
1859-1999 in Cracow
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urbanizacji, melioracji terenów podmokłych oraz emisji „sztucznego” ciepła do
atmosfery. Równocześnie w tym okresie następuje spadek zachmurzenia w Krakowie. Największa recesja zachmurzenia w ostatnim trzydziestoleciu przypada na
miesiące zimowe, gdy antropogeniczne ogrzewanie miasta jest największe. W zimie
najczęściej występują niskie chmury warstwowe, których częstość być może maleje w wyniku zmniejszania się wilgotności powietrza w mieście. Zmniejszenie
się częstości występowania tych chmur może prowadzić do spadku zachmurzenia
ogólnego. Z porównania przebiegu średniej rocznej częstości występowania nieba
bezchmurnego w latach 1981-1985 w Krakowie i Balicach (tło pozamiejskie),
wynika przewaga pogody bezchmurnej w mieście (Matuszko 1998). Różnice te
szczególnie wyraźnie zaznaczają się w chłodnej porze roku (sezon grzewczy), w
czasie obserwacji wieczornych.
W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost (o 5% w stosunku do całego
90-lecia) udziału chmur niskich w ogólnym zachmurzeniu, średnio do 43%, a
w południe do 52%. Wzmożona insolacja o tej porze dnia sprzyja rozwojowi prądów
wstępujących, które prowadzą do powstania chmur konwekcyjnych. Wzrost częstości ich pojawiania się w ostatnich latach potwierdza przebieg wieloletni występowania chmury Cumulus (ryc. 2) oraz Cumulonimbus i burz w Krakowie (Matuszko,
Bielec 1998). Porównując liczbę dni z chmurą Cumulonimbus w Krakowie i Balicach
w latach 1966-1995 (ryc. 3) można zauważyć także ich większą liczbę w mieście
oraz wyraźny trend rosnący od lat siedemdziesiątych XX w. Podobne tendencje
w przebiegu zachmurzenia można zaobserwować także w innych miastach europejskich (Henderson-Sellers 1986; Matuszko w druku).

Ryc. 2. Przebieg wieloletni (1906-1999) częstości występowania chmury Cu w Krakowie
Fig. 2.Multi-annual course of the Cu cloud frequency in Cracow (1906-1999)
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Ryc. 3. Liczba dni z chmurą Cb w Krakowie i Balicach w latach 1966-1995
(5-letnia średnia konsekutywna)
Fig.3. Number of days with Cb cloud in Cracow and Balice in the years 1966-1995
(5-year moving averages)

Opady w mieście
Decydujący wpływ na wielkość sumy rocznej opadów atmosferycznych w
Krakowie mają obfite opady deszczu pochodzenia konwekcyjnego, występujące
głównie z chmur Cumulonimbus w lecie, przy sytuacjach cyklonalnych, sytuacji
stagnacyjnej lub ze spływem powietrza z północy (ryc. 4). W niektórych latach
udział najwyższego opadu dobowego w rocznej sumie przekracza 10% (tab. 1).
Warto zaznaczyć, że chmura Cumulonimbus ma najmniejszy udział procentowy (3%) w zachmurzeniu Krakowa, lecz jak wcześniej wspomniano, w ostatnich
latach częstość jej występowania rośnie. Kwestią trudną do rozstrzygnięcia jest
problem czy tendencja ta jest skutkiem antropopresji, czy też związana jest wyłącznie z czynnikami naturalnymi. Ch. D. Schönwiese (1997) uważa, że jest sprawą
sporną, czy miasta sprzyjają powstawaniu lub intensyfikacji chmur burzowych.
Według niego możliwość taka jednak istnieje, gdyż kilka szczególnie dotkliwych
gradobić wystąpiło właśnie nad wielkimi miastami, czego przykładem może
być Monachium 12 lipca 1984 r. W wielu miastach europejskich i północnoamerykańskich stwierdzono strefę wyższych opadów po stronie zawietrznej miasta
(Lorenc 1991). Wzrost sumy rocznej opadu wywołany przez samo miasto (z pominięciem wpływu rzeźby), w warunkach Krakowa można ocenić na około 8%,
co mieści się w przedziale wartości od 5 do 11% przytoczonych przez H. E. Landsberga (1981) dla kilku miast Europy i Ameryki. Warto zaznaczyć, że największe
ulewy, jakie wystąpiły w okolicach Krakowa, maksymalne natężenie osiągały
w centrum miasta. Także nad Nową Hutą (teren emitujący ciepło i parę wodną),
szczególnie w zimie, można zaobserwować wzmożony rozwój chmur konwekcyj532

nych, prowadzący do powstania intensywnych opadów przelotnych, nie występujących w innych dzielnicach miasta (Lewińska 1964). Potwierdzeniem tych obserwacji są badania M. Hessa i in. (1989), które dowodzą, iż następuje przesunięcie
maksymalnych opadów w kierunku obszarów o wysokiej częstości jąder kondensacji
pochodzenia antropogenicznego. Przykład bezspornego oddziaływania miasta na
opady został opisany przez M. Morawską-Horawską (1980). Przy wyżowej pogodzie 8 XII 1978 r., kiedy nad znacznym obszarem Polski panowała bezchmurna
pogoda, tylko nad Krakowem utworzyło się zachmurzenie warstwowe i przez 7
godzin wystąpił słaby opad śniegu, wywołany dużą koncentracją jąder kondensacji
w powietrzu przy obserwowanych znacznych stężeniach zanieczyszczeń atmosfery.
Podobne zdarzenia miało miejsce w lutym 1984 r., kiedy to lokalny opad śniegu
wystąpił w rejonie Kombinatu Metalurgicznego.

Ryc.4. Wieloletnia zmienność sum rocznych opadów i częstości występowania chmur
Cb i Ns w Krakowie (1906-1999)
Fig. 4. Multi-annual variability of yearly sums of precipitation and the frequency
of Cb and Ns clouds’ occurrence in Cracow in the years 1906-1999
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Tab.1. Ekstremalne opady dobowe w Krakowie w latach 1906-1999
Tab. 1. Cases of extreme daily precipitation in Cracow in the year 1906-1999

Podsumowanie
W Krakowie, podobnie jak w innych, dużych miastach europejskich, można
stwierdzić w ostatnim półwieczu, wzrost częstości występowania niskich chmur
konwekcyjnych. Tendencja ta jest złożona; prawdopodobnie zaistniała wskutek
działań gospodarczych człowieka. Ogrzanie dolnych warstw atmosfery, następujące w wyniku oddziaływania miasta, powoduje rozwój równowagi chwiejnej,
przejawiającej się zapoczątkowaniem rozwoju lub intensyfikacją zachmurzenia
konwekcyjnego. Rozwój chmur Cumulus, a następnie Cumulonimbus prowadzi często do intensywnych opadów przelotnych, burz i gradobić. Przyczynami wzrostu
opadów na obszarze miast są:
– wysoka koncentracja zanieczyszczeń stanowiących jądra kondensacji,
– emisja ciepła i pary wodnej z procesów energetycznych,
– szorstkość podłoża,
– konwekcja termiczna i silne prądy wstępujące.
W Krakowie w ostatnich latach spadła częstość występowania chmur Stratus
i mgły na skutek wysuszenia powietrza nad miastem, zaś zmętnienie powietrza
jest wynikiem koncentracji zanieczyszczeń w słabo przewietrzanej dolinie Wisły.
Spadek częstości występowania chmur Stratus, do niedawno dominujących w zachmurzeniu Krakowa, spowodował zmniejszenie zachmurzenia ogólnego.
Niniejsza charakterystyka potwierdza hipotezę, iż także w skali lokalnej
w ostatnich latach zmniejsza się udział chmur warstwowych dających opady
długotrwałe, ale o mniejszym natężeniu, na rzecz chmur o budowie pionowej,
przynoszących opady krótkotrwałe o charakterze ulewy.
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THE INFLUENCE OF A CITY ON CLOUD COVER AND PRECIPITATION
(AS EXEMPLIFIED BY CRACOW)
Summary
The aim of the paper is to show changes in the structure of cloud cover
and precipitation over the period of the most intensive development of the city.
The study made use of the results of three appointed climatological observations
carried out, over 1906-1999, at a scientific station of the Climatology Department of the Institute of Geography of the Jagiellonian University. In Cracow, like
in other large cities, it is possible to identify higher frequency of the occurrence
of low convectional clouds. Heating of the low parts of the atmosphere, this due
to the influence of the city, causes the development of unstable equilibrium that
manifests itself in starting the growth or intensification of convectional clouds.
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The development of Cumulus clouds, and next of Cumulonimbus clouds often
leads to intense showers, storms and hailstorms. The presented characteristic
confirms the hypothesis that in recent years, also on a local scale, the share
of altostratus clouds resulting in long-term, but low-intensity rainfalls, is diminishing with a concurrent growth of the frequency of vertically built-up clouds
bringing short-term downpour-like rain.
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