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Wstęp
Kraków należy do nielicznych miast na świecie mających tak długą tradycję
pomiarów meteorologicznych i badań klimatu. Warunki klimatyczne Krakowa
są szczegółowo opisane w wielu publikacjach (Hess 1967a; Hess 1969; Hess 1974;
Hess, Niedźwiedź, Obrębska-Starklowa 1989). Są to jednak opracowania starsze,
w których nie uwzględniono danych z ostatnich dwudziestu lat, charakteryzujących się nasileniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Istnieją też liczne prace
na temat poszczególnych elementów klimatu np.: temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego (Trepińska 1981; 1988), opadów (Trepińska 1977; Twardosz
1998), zachmurzenia i usłonecznienia (Morawska 1963; Morawska-Horawska 1984;
Matuszko 2003). Brakuje natomiast kompleksowego, syntetycznego opracowania,
charakteryzującego klimat Krakowa w oparciu o możliwie długą, wiarygodną,
jednorodną serię pomiarową, mimo że istnieje unikatowy ze względu na jedność miejsca, ciągłość i długość serii materiał obserwacyjny pochodzący ze stacji
naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a znajdujący się w archiwum Zakładu
Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Celem niniejszej monografii jest charakterystyka klimatu i bioklimatu Krakowa
na podstawie stuletniej serii pomiarów meteorologicznych (lata 1901-2000) wykonywanych na stacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo że stacja działa od
1792 roku i możliwe byłoby wykorzystanie dłuższych ciągów pomiarowych poszczególnych elementów klimatu, okres stuletni obejmujący XX w. wydaje się najbardziej
odpowiedni ze względu na wystąpienie w tym okresie znaczących zmian klimatu
o zasięgu globalnym. Opracowanie danych liczbowych ze stulecia może ponadto
stanowić podstawę do współczesnych i przyszłych badań porównawczych.
Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej Obserwatorium Astronomiczne
UJ) znajduje się przy ul. Kopernika 27, na terenie Ogrodu Botanicznego (ϕ=50°04 N,
λ=19°58 E, Hs=206 m n.p.m.). Na początku XX w. obszar ten leżał na peryferiach
miasta, obecnie jest to teren mieszczący się w centrum Krakowa (Mapa IV). Około 1 km w kierunku NE znajduje się duże skupisko zakładów przemysłowych
i budynków mieszkalnych. W podobnej odległości na W położony jest Dworzec
Główny PKP i PKS. W odległości około 5 km na E mieści się funkcjonująca od
połowy lat 70. elektrociepłownia, a około 6 km dalej wybudowany w latach 50.
XX w. Kombinat Metalurgiczny.

Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych wykonywanych na stacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego została szczegółowo przedstawiona
we wcześniejszych opracowaniach (Obrębska-Starklowa 1982; Trepińska 1982;
Trepińska 1997; Trepińska, Ptak 2006).
Niniejsza monografia zawiera 14 rozdziałów, których autorami są specjaliści
z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
reprezentujący klimatologię i geografię fizyczną oraz absolwenci tego Instytutu
pracujący na innych uczelniach. Opracowanie rozpoczynają rozdziały, w których
omówiono naturalne czynniki wpływające na klimat i bioklimat Krakowa – położenie miasta i warunki cyrkulacyjne. Kolejne rozdziały dotyczą pojedynczych
cech klimatu Krakowa. Końcowa część pracy stanowi ocenę wyżej omówionych
elementów z punktu widzenia ich oddziaływania na człowieka.
Długa seria pomiarowa pozwala co prawda na dokonanie ogólnej charakterystyki klimatu i bioklimatu Krakowa jednak nie jest wystarczająca, aby poznać
jego strukturę przestrzenną. Pewną próbą przedstawienia zróżnicowania przestrzennego wybranych elementów klimatu są zamieszczone w opracowaniu mapy
wykonane w technice GIS przy wykorzystaniu modelu terenu o rozdzielczości
20 m, zdjęć satelitarnych i danych meteorologicznych ze stacji naziemnych rozmieszczonych w kilku punktach na terenie miasta.
Niniejsza monografia jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad
klimatem Krakowa i może stanowić punkt odniesienia dla studiów nad klimatem
innych miast polskich i europejskich, gdyż według Obrębskiej-Starklowej (1993)
wahania klimatyczne w Krakowie są reprezentatywne dla tego regionu Europy.
Aby umożliwić porównanie klimatu Krakowa z innymi miastami, zamieszczono
w tabelach średnie miesięczne wartości poszczególnych elementów klimatu z lat
1901-2000. Na końcu opracowania znajduje się bogata bibliografia dotycząca badań
klimatologicznych na podstawie obserwacji meteorologicznych wykonywanych
na stacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Stanowi cenne
źródło informacji nie tylko dla klimatologów, geografów czy urbanistów, ale
także dla mieszkańców Krakowa i turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają
nasze miasto.

							Dorota Matuszko

Introduction
Cracow is one of the few cities in the world which have a long tradition of meteorological measurements and climate research. Cracow’s climatic conditions have
been described in detail in many studies: (Hess 1967a; Hess 1969; Hess 1974; Hess,
Niedźwiedź, Obrębska-Starklowa 1989). However, all of the above are older works,
which do not take into account the last two decades, which can be characterized
by an intensification of extreme weather phenomena. Numerous works exist which
deal with particular climatic elements, e.g. air temperature and atmospheric pressure
(Trepińska 1981; 1988), precipitation (Trepińska 1977; Twardosz 1998), cloudiness and
sunshine duration (Morawska 1963; Morawska-Horawska 1984; Matuszko 2003).
However, there is no single, comprehensive, synthetic study which would characterize
Cracow’s climate on the basis of a possibly long, credible and homogeneous series,
even though the archives of the Department of Climatology, Institute of Geography
and Spatial Management, Jagiellonian University contain observation records from
the university’s meteorological stations which are unique in terms of their homogeneity
of place of measurements, continuity and length of the series.
The present study aims at characterizing Cracow’s climate and bioclimate
on the basis of a one hundred-year-long meteorological measurement series (1901-2000), carried out at the research station of the Jagiellonian University. Although
the station has been operating since 1792 and it would have been possible to use
longer measurement series for particular climatic elements, the one hundred-year
-long period, which comprises the 20th century, seems to be the most suitable,
due to the occurrence of significant climatic changes on a global scale. Moreover,
the elaboration of data obtained from a whole century of measurements can provide
a basis for many contemporary and future comparative studies.
The research station of the Department of Climatology, Institute of Geography
and Spatial Management, Jagiellonian University (former Jagiellonian University
Astronomical Observatory) is located at 27 Kopernika Street, within the Botanical
Garden (50°04 N, λ=19°58 E, Hs=206 m a.s.l.). At the beginning of the 20th century,
this area was located on the outskirts of the city, but over time it turned into a part of its
centre (Map IV). About 1 km to the north-east, there is a large cluster of industrial and
residential buildings. Cracow’s Main Railway Station and Bus Terminal are situated
at a similar distance. About 5 km away to the east, there is a power plant, active since
the mid 1970s, and about 6 km farther away - a steel mill, built in the 1950s.

The history of meteorological measurements and observations at the Jagiellonian University stations has been presented in detail in earlier studies (Obrębska-Starklowa 1982; Trepińska 1982; Trepińska 1997; Trepińska, Ptak 2006).
This monograph is composed of 140 chapters, all written by climatologists from the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian
University, as well as by the institute’s graduates working at other universities.
At the beginning of the study, circulation factors which influence Cracow’s climate
and bioclimate have been mentioned. Subsequent chapters focus on particular
characteristics of the climate, while the final part of the study is an evaluation
of these elements in terms of their influence on man.
The long measurement series allows for a general characterization of Cracow’s
climate and bioclimate, but is not sufficient when it comes to analyzing its spatial
structure. The maps included in the study, constructed by means of GIS method
using a terrain model with a 20 m resolution, as well as satellite photographs
and meteorological data from field stations located at various points throughout
the city are an attempt at a representation of the spatial differentiation of particular
climate components.
The monograph is a summary of previous research of Cracow’s climate and
it can provide a point of reference for studies of the climate of other Polish and
European cities, as, according to Obrębska-Starklowa (1993), climatic fluctuations
in Cracow are representative of this part of Europe. In order to make a comparison
between the climate in Cracow and in other cities possible, mean monthly values
of particular climatic components for the period 1901-2000 have been presented
in the tables. The final part of the study includes a rich bibliography concerning climatic research carried out on the basis of meteorological observations
at the Jagiellonian University station.
The publication is aimed at a wide spectrum of readers and can prove interesting not only to climatologists, geographers or town-planners, but also to Cracow’s
inhabitants and tourists who tend to visit our city more and more often.

							
Translated by Monika Grzyborowska

Dorota Matuszko

Krystyna German

Środowisko przyrodnicze krakowa
i jego wpływ na warunki klimatyczne

Klimat, obok budowy geologicznej pełni w środowisku przyrodniczym Ziemi
nadrzędną rolę, będąc elementem środowiska niezależnym od innych. Rozpatrywany jednak w skali lokalnej, może ulegać pewnym modyfikacjom związanym
z warunkami lokalnymi, a przede wszystkim z ukształtowaniem powierzchni
Ziemi. Znajduje to wyraz w zróżnicowaniu mezo i mikroklimatycznym. W niniejszym rozdziale przedstawiono fizycznogeograficzne zróżnicowanie terytorium
miasta Krakowa i jego wpływ na warunki klimatyczne.

Kryteria podziału fizycznogeograficznego
i klasyfikacja regionalna terytorium krakowa

W podziale fizycznogeograficznym Krakowa przyjęto (w ogólnym zarysie)
hierarchiczną klasyfikację Kondrackiego (1991), która przeprowadzona została
z zastosowaniem następujących kryteriów:
Obszary wyróżnione zostały na podstawie rozczłonkowania poziomego lądu,
różnic w morfostrukturze i makroklimacie, zmieniającym się zarówno w kierunku południkowym jak i równoleżnikowym – w zakresie oceanizmu i kontynentalizmu.
Podobszary wyróżniono na podstawie ogólnych różnic w budowie geologicznej i rzeźbie.
W wyróżnianiu prowincji i podprowincji – zastosował autor kryterium
makroreliefu, znajdującego swoje odzwierciedlenie na mapie hipsometrycznej, ale
z uwzględnieniem różnic w budowie geologicznej i ewolucji paleogeograficznej
w czwartorzędzie. Prowincje i podprowincje, jak pisze Kondracki (1991) są więc
jednostkami podziału regionalnego zarówno w regionalizacji geomorfologicznej
jak i kompleksowo rozumianej fizycznogeograficznej, która jednak bierze pod
uwagę również strefowość geograficzną. Na szczeblu prowincji i podprowincji
ukształtowanie powierzchni, zdaniem Kondrackiego, znajduje swe odbicie w regionalnym zróżnicowaniu mezoklimatu, stosunków wodnych i rodzajach gleb.
O wyróżnieniu jednostek regionalnych rangi makroregionów decydują
morfograficzne i genetyczne cechy makroreliefu wraz z którymi zmieniają
się w pewnym stopniu również pozostałe elementy krajobrazu.
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Kryteriami podziału na mezoregiony są: zróżnicowanie litologiczne podłoża,
rodzaje i gatunki gleb, różnice uwilgotnienia i potencjalna roślinność naturalna.
W podziale tym, na podstawie badań szczegółowych dokonano korekty
niektórych granic. W przedstawionej uszczegółowionej regionalizacji wykorzystano istniejące przeglądowe podziały fizycznogeograficzne Flisa (1956); Czeppego (1972); Czeppego, German (1979; 1980); German (2000-2001); Kondrackiego
(1991; 1998), a także podziały geomorfologiczne Tyczyńskiej (1967); Gilewskiej
(1972); Klimka i Starkla (1972); Klimaszewskiego i Starkla (1972). Uaktualniono
wysokości wzniesień. Pozostawiono też niektóre, ugruntowane tradycją nazwy
mezoregionów (Pogórze Wielickie, Podgórze Krakowskie), zamiast proponowanych przez Kondrackiego (1998) nowych nazw, umieszczając je w tabeli 2 zgodnie
z ich rangą, ale bez numeru.
Kraków w fizycznogeograficznym, dziesiętnym podziale hierarchicznym
Kondrackiego (1991) położony jest w: 1. Obszarze Europy Zachodniej i należy
do dwóch Podobszarów: 3. Pozaalpejska Europa Środkowa oraz 5. Karpaty,
Podkarpacie i Nizina Panońska.
W ramach Podobszaru 3. Pozaalpejska Europa Środkowa, północna część
terytorium miasta Krakowa należy do prowincji 34. Wyżyny Polskie (Tab. 1.1).

Ryc. 1. Położenie Krakowa na tle jednostek fizycznogeograficznych
Fig. 1. Localisation of Cracow against the background of physiographic units
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Tab. 1.1. Fizycznogeograficzna klasyfikacja prowincji 34. Wyżyn Polskich na podprowincje,
makroregiony i mezoregiony w granicach Krakowa
Tab. 1.1. Physico-geographical classification of province no. 34 (Polish Uplands) into
subprovinces, macroregions and mesoregions within the borders of Cracow

Tab. 1.2. Fizycznogeograficzna klasyfikacja prowincji 51. Karpat Zachodnich z Podkarpaciem na podprowincje, makroregiony i mezoregiony w granicach Krakowa
Tab. 1.2. Physico-geographical classification of province no. 51 (Western Carpathians
and Subcarpathian Basins) into subprovinces, macroregions and mesoregions within the
borders of Cracow

W ramach Podobszaru 5. Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska, południowe, fliszowe krańce miasta należą do prowincji 51. Karpaty Zachodnie
z Podkarpaciem (Tab. 1.2).

Wpływ makropołożenia krakowa na warunki klimatyczne
Terytorium Krakowa położone jest na styku wielkich struktur tektonicznych,
które w podziale fizycznogeograficznym Kondrackiego (1991) odpowiadają jednostkom rangi prowincji. Centrum miasta i jego południowa część zaliczana jest
do Prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem (51), a w jej ramach do dwóch
podprowincji: Północnego Podkarpacia (512) i Zewnętrznych Karpat Zachodnich
(513) na krańcach południowych.
Północna część miasta położona jest w brzeżnej, południowej części prowincji Wyżyn Polskich (34), a w jej ramach należy do dwóch podprowincji: Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej (341) i Wyżyny Małopolskiej (342). Położenie tego stosunko-
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wo niedużego obszaru na styku 4 podprowincji fizycznogeograficznych wynika
z dużego zróżnicowania cech środowiska przyrodniczego obszaru miasta. Zróżnicowanie to znajduje wyraz także na niższych szczeblach podziału fizycznogeograficznego: w makroregionach i mezoregionach (Tab. 1.1, 1.2).
Północne Podkarpacie obejmuje obszar Zapadliska Podkarpackiego i jest najniżej położonym regionem o cechach kotliny. Jej dno na terenie miasta położone jest
na wysokości około 200 m n.p.m. Od północy zapadlisko otaczają znacznie wyższe
wyżyny, a od południa Pogórze Karpackie. W obu tych regionach w sąsiedztwie
miasta Krakowa, wierzchowiny położone są (ogólnie biorąc) na wysokościach 400
do 450 m n.p.m., a zatem deniwelacje, w stosunku do centrum miasta kształtują się
w granicach 200 do 250 m. Takie położenie miasta sprzyja modyfikacji wielu cech
klimatu w stosunku do otaczających regionów, kształtowaniu się niekorzystnych
cech mezoklimatu, właściwych kotlinom i znajduje odbicie m. in. w wyższych amplitudach temperatury, mniejszych prędkościach wiatrów, niższych wartościach
opadów (położenie w cieniu opadowym wyżyn), częstych mgłach i zamgleniach
tworzących się w warstwie inwersyjnej nad miastem.

Charakterystyka makroregionów i mezoregionów
na terenie krakowa

Makroregion wyżyna krakowsko-częstochowska
W granicach miasta znajduje się jedynie mały fragment południowego,
zrębowego skłonu mezoregionu Wyżyny Krakowskiej, położony na północ
od Toń. Wznosi się on do wysokości 290 m na granicy miasta. Wyżyna Krakowska
przylegająca do granic miasta od północy jest najwyższa w prowincji Wyżyn
Polskich, ze szczytem Skałką o wysokości 512,8 m w Jerzmanowicach. Odgrywa
ona ważną rolę w klimacie Krakowa, stanowiąc północną osłonę miasta.

Makroregion niecka nidziańska
Niecka Nidziańska to rozległa zaklęsłość tektoniczna wypełniona osadami
morza mioceńskiego ułożonymi w kształcie zatok. W granicach miasta znajduje
się południowy skraj mezoregionu Wyżyny Miechowskiej i zachodnia część wyklinowującego się koło Batowic Płaskowyżu Proszowickiego.
Do Wyżyny Miechowskiej zalicza się pagóry położone na wschód od Białuchy,
w rejonie Witkowic, Marszowic i Łysej Góry, zbudowane z utworów kredowych, okrytych lessem, wznoszące się w Łysej Górze, na granicy miasta do wysokości 276,5 m.
Płaskowyż Proszowicki obejmuje północno-wschodnią część miasta, położoną
na wschód od cmentarza w Batowicach: Wzgórza Mistrzejowickie (281,6 m), Wzgórza
Krzesławickie oraz rejon Łuczanowic (300 m) i Kościelnik. Obszar ten zbudowany
jest z opoki kredowej pokrytej głównie ilastymi osadami morza mioceńskiego
i czwartorzędowymi – z przewagą piasków i lessu (Tyczyńska 1967). Na lessach
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wykształciły się czarnoziemy i gleby brunatne. Szerokie garby, rozcięte dolinami,
cechują się łagodnymi stokami. Południowa krawędź regionu, będąca zarazem
granicą oddzielającą go od Równiny Nadwiślańskiej, rozcięta jest dolinkami stale
i okresowo odwadnianymi. Obszar ten położony jest w cieniu opadowym Wyżyny
Krakowskiej i cechuje się niższymi opadami. Ilasto-margliste utwory mioceńskie
słabo retencjonują wody podziemne, stąd mała ich zasobność w regionie. Bardziej
zasobne w wodę są utwory czwartorzędowe. Naturalna szata roślinna o charakterze
lasostepu została silnie zniszczona, a resztki flory stepowej zachowały się w postaci
muraw kserotermicznych na płytkich glebach, w obrębie stromych ciepłych zboczy
dolin. Obszar podlega silnemu spłukiwaniu, sufozji i deflacji. Żyzne gleby zasobne
w próchnicę, o właściwościach buforowych, cechują się podwyższoną zawartością
metali ciężkich pochodzących głównie z emitorów Nowej Huty. Poza osiedlami
Nowej Huty i zabudową wiejską, cały ten teren jest jednak użytkowany rolniczo,
dostarczając warzyw i owoców dla Krakowa.
Do podprowincji Północnego Podkarpacia zalicza się kolejne dwa makroregiony: Bramę Krakowską i Kotlinę Sandomierską.

Makroregion brama krakowska
Brama Krakowska stanowi klasyczny obszar przejściowy, w którym spotykają
się cechy sąsiednich regionów. W podziałach regionalnych liczne były koncepcje
dotyczące jego przynależności i rangi taksonomicznej. Na tym tle słuszny wydaje
się pogląd Kondrackiego (1998), że obszar ten – o znacznym indywidualizmie
krajobrazowym – należy podnieść do rangi makroregionu. O jego odrębności krajobrazowej stanowi tektonika zrębowa, warunkująca duże urozmaicenie rzeźby,
a jednocześnie innych cech środowiska. Makroregion ten na zachodzie zaczyna
się zwężeniem rowu Wisły pod Spytkowicami, od wschodu zaś obejmuje ostatnie zręby na terenie Krakowa. Na południu sięga on po Podgórze Krakowskie
i Pogórze Wielickie, na północy – po Garb Tenczyński. Kondracki (1998), wyróżnia
w nim trzy mezoregiony: Rów Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie i Pomost
Krakowski, których granice tu uszczegółowiono.
Rów Skawiński stanowi wąską bramę dolinną Wisły, o długości 22 km,
od Spytkowic po okolice Skawiny. Jest to zapadlisko tektoniczne wyścielone
słodkowodnymi i morskimi osadami mioceńskimi oraz czwartorzędowymi
utworami rzeczno-lodowcowymi. W Skawinie na głębokości 150 m występują
pod nimi zrzucone wapienie jurajskie. W piaskach plejstoceńskich, podścielonych
iłami mioceńskimi, występują płytko wody gruntowe, tworząc podmokłości.
Panuje tu mezoklimat obniżeń z większą liczbą dni z mrozem i przymrozkami
oraz częstymi inwersjami temperatury i mgłami. Przeważają gleby typu mad
piaszczysto-gliniastych, na wyższych poziomach – gleby brunatne, wytworzone
z utworów lessowatych. Zbiorowiska roślinne typu łęgi wierzbowo-topolowe
i olszowo-jesionowe zachowały się w formie szczątkowej. W granicach miasta znajduje się jedynie wschodnia część mezoregionu, położona na południe
od zrębów tynieckich i sięgająca po Opatkowice.
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Obniżenie Cholerzyńskie to równinna część Bramy Krakowskiej łukowato
wygięta między Garbem Tenczyńskim, Rowem Skawińskim i Pomostem Krakowskim. Położone na wysokości 240-280 m, wznosi się 40-60 m nad doliną Wisły.
Jest dużym zapadliskiem tektonicznym zbudowanym głównie z iłów mioceńskich,
na których zalegają utwory czwartorzędowe z lessem na powierzchni. Decyduje
on o żyzności miejscowych gleb, toteż cały niemal obszar będący potencjalnym
siedliskiem grądów, jest użytkowany rolniczo. W granicach miasta znajduje
się jedynie wschodni skraj mezoregionu sięgający po okolicę Olszanicy.
Nazwa kolejnego mezoregionu, Pomostu Krakowskiego, który jest naturalnym łącznikiem Wyżyn i Karpat, wprowadzona została do nazewnictwa geograficznego przez Czeppego (1972) a zastosowana została przez Kondrackiego (1994)
do mozaikowego układu zrębowych wzgórz wapiennych i obniżeń tektonicznych,
pośród których przepływa krętym biegiem Wisła na terenie Krakowa. Do tego
naturalnego pomostu zaliczono tu także mioceńskie wzgórza Pasternika na północy, zamykające od wschodu Rów Krzeszowicki oraz stożki Prądnika i Wilgi.
Na stożku Prądnika – usypanym z piasków i żwirów wapiennych sięgającym od
Toń po Śródmieście Krakowa – położone jest m. in. Stare Miasto.
W skład regionu wchodzą: Zrąb Sowińca (355 m) z dwoma historycznymi kopcami (Kopiec Piłsudskiego 383,6 m i Kopiec Kościuszki 326,5 m), zręby
Tynieckie – Guminek (293,4 m), Kozobica (281,7 m), Grodzisko (279,9 m), Ostra
Góra (284,5 m), Krowodrza (272,6 m), Wielogóra (257 m), Wielkanoc (260 m),
Winnica (250 m), Stepica (265,9 m), schodowy zrąb Kostrza-Solnik (259,2 m), zrąb
Pychowic (247 m), Krzemionki (249 m), Zrąb Podgórski (254 m) z Kopcem Krakusa
(269,3 m), Wzgórzem Wawel (238 m) oraz zrąb Skałki. Wysokie zręby są silniej
przeobrażone. Wszystkie cechują się płaskimi wierzchowinami pozostałymi po
paleogeńskiej powierzchni zrównania, najlepiej zachowanymi w Zrębie Sowińca
na wysokości około 350 m i na Grodzisku w Tyńcu (około 280 m). Strome, niekiedy skaliste zbocza, rozcięte są na wyższych zrębach siecią głębokich (do 20 m),
V-kształtnych dolin. Zręby są słabo skrasowiałe (pięć jaskiń w Tyńcu i najdłuższa,
licząca 245 m, Smocza Jama w zrębie Wawelu), bezwodne, okryte lessem i piaskami, na których wykształciły się gleby brunatne lessowe, a na podłożu węglanowym
– rędziny. Strome zbocza zrębów warunkują asymetrię usłonecznienia, która
w połączeniu z suchością zrębów sprawia, że na stokach południowych można spotkać murawy kserotermiczne, na północnych – buczyny, lasy grądowe, a także bory
sosnowe. Liczne są również monokultury dębu, modrzewia, klonu pochodzące
z nasadzeń. Ostatnio obserwuje się ekspansję lasów na porzucone grunty orne.
Zapadliska tektoniczne rozdzielające zręby są krańcowo różne. Nisko
położone, wypełnione utworami mioceńskimi, są silnie uwilgotnione i cechują
się wyjątkowo niekorzystnymi cechami mezoklimatu kotlin. Wody krasowe na
głębokości 80 m, izolowane od pierwszego poziomu, są czyste. Pozyskiwane
w wielu odwiertach wypływają pod ciśnieniem artezyjskim i są cennym zasobem
wody pitnej dla Krakowa. Cały obszar jest silnie przeobrażony przez trwającą
od paleolitu działalność człowieka. Po ostatnim okresie silnego zanieczyszczenia
środowisko regionu stopniowo się regeneruje.
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Duże deniwelacje wynikające z ukształtowania się rzeźby zrębowej w mezoregionie i bardzo zróżnicowane nachylenia zboczy zrębów są przyczyną największych
kontrastów mezo i mikroklimatycznych w skali całego miasta.

Makroregion kotlina sandomierska
Południowa i wschodnia część miasta wchodzi w skład mezoregionów Podgórza Krakowskiego i Równiny Nadwiślańskiej.
Równina Nadwiślańska obejmuje rozszerzającą się ku wschodowi dolinę
Wisły. Jej zachodnia granica z Pomostem Krakowskim, biegnąca od Płaszowa po
Prądnik Czerwony, nie rysuje się wyraźnie w krajobrazie miasta i ma charakter
umowny. Równina Nadwiślańska, wznosząc się w granicach miasta od 220 do
187 m, jest najniżej położonym mezoregionem na terenie Krakowa. Jedynie Kopiec
Wandy osiąga wysokość 238,6 m.
Równinę Nadwiślańską, ukształtowaną na jurajsko-kredowym podłożu,
budują autochtoniczne utwory tortońskie. Jej osią płynie Wisła, której dolina
jest wyścielona piaskami i iłami zastoiskowymi ze zlodowacenia krakowskiego
oraz gliną zwałową i piaskami kemowymi pochodzącymi z recesji lądolodu.
W utworach tych wycięta jest szeroka pradolina z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, która koło Pleszowa osiąga szerokość 8 km, rozszerzając się dalej
ku wschodowi. W jej obrębie występują młodsze terasy o wysokościach 8-25 m,
3-6 m i 0,5-3 m nad poziom Wisły. W dolinie Wisły powstały liczne starorzecza,
stawy, żwirownie, glinianki i wały przeciwpowodziowe (Tyczyńska 1967).
Jest to region głęboko inwersyjny, niekorzystny dla człowieka pod względem
mezoklimatycznym z powodu bliskości licznych źródeł emisji zanieczyszczeń.
Pozaklasowe wody Wisły, infiltrując w aluwia, powodują zanieczyszczenie gleb
niższych teras i dyskwalifikują je jako nadające się do użytkowania rolniczego.
Największym kompleksem leśnym w regionie jest położona już poza granicami
miasta Puszcza Niepołomicka.
Podgórze Krakowskie jest typowym regionem przejściowym. Na południu
przylega do tektonicznego progu Pogórza Karpackiego, na północy sąsiaduje
z Bramą Krakowską, na wschodzie obrzeża od północy Pogórze Wielickie, sięgając do doliny Raby, na zachodzie jego granica przebiega nieco poza doliną Wilgi.
Jest to pas szerokich garbów i pagórów o wysokościach średnio 260-300 m (fort
Rajsko – 349,5 m), zbudowanych ze sfałdowanych pod naciskiem płaszczowin
u czoła Karpat utworów morza mioceńskiego, okrytych osadami zlodowacenia
krakowskiego i lessem. Garby te są rozcięte głębokimi (40-80 m), płaskodennymi
dolinami, wypełnionymi grubymi madami holoceńskimi, których geneza wiąże się
z ożywioną erozją i akumulacją po wylesieniu. Liczne łagodne doliny nieckowate
wycięte w iłach mioceńskich zostały pogłębione i okryte piaskami plejstoceńskimi.
Ich dna są płaskie, podmokłe, płytko rozcięte współczesnymi korytami i wykorzystane pod użytki zielone. Na łagodnych zboczach często występują holoceńskie
parowy, wądoły i niecki ablacyjne, wycięte głównie w pokrywach, a bardziej
strome, osuwiskowe zbocza rozcięte są debrzami (Tyczyńska 1967). Na obszarze
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tym przeważa użytkowanie rolnicze, silną ekspansję wykazuje też zabudowa.
Zostały tu zlokalizowane duże, południowe osiedla Krakowa: Kozłówek, Nowy
Prokocim, Nowy Bieżanów, Piaski Wielkie, Kurdwanów, Wola Duchacka, Rżąka,
silnie rozwija się także zabudowa jednorodzinna.
Region ten rzeźbą terenu upodabnia się do pogórzy i w typologii jest zaliczany
do pogórzy niskich. Z powodu odrębnej budowy geologicznej, genezy, mezoklimatu, płytkiego zalegania wody w pokrywach plejstoceńskich podścielonych
iłami i roślinności typu grądów niskich z udziałem zbiorowisk łęgowych, nie powinien być jednak włączany do Pogórza Karpackiego. Jako region „pod górami”,
jednocześnie leżący i nienależący już do gór, w podziale fizycznogeograficznym
został nazwany podgórzem. Obszar ten w ostatnim podziale Kondrackiego (1994)
został włączony do Podgórza Bocheńskiego. Wydaje się jednak, że szeroka dolina
i stożek Raby w „Zatoce Gdowskiej” wyraźnie rozdzielają Podgórze Bocheńskie
od Krakowskiego i bezcelowe jest łączenie obu tych mezoregionów (German
2000-2001).
Południowe krańce miasta na południe od Sidziny-Olszyny, Zbydniowic
i Soboniowic położone są w strefie fliszowego progu mezoregionu Pogórza Wielickiego, należącego do makroregionu Pogórza Karpackiego Zachodniego. Strome
stoki o ekspozycji północnej na granicy miasta w Sygneczowie osiągają wysokość
368 m i jest to najwyżej położony, naturalny fragment obszaru miasta.
Tak duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Krakowa położonego
na granicy aż pięciu makroregionów fizycznogeograficznych znajduje odzwierciedlenie w urozmaiceniu warunków klimatycznych.

Natural environment of cracow
and its impact on climatic conditions

Summary
Climate, together with geology, is considered to play overriding role
in the Earth environment. However, in local scale it is modified by relief and other
environmental features, what results in meso- and microclimatic differentiation
of respective areas. The aim of the study is to present physico-geographical differentiation of the Cracow area and its impact on climatic conditions.
The J. Kondracki’s hierarchic physico-geographical classification has been
applied. Field studies as well as the literature analysis were the basis for precise delineation of regional borders. Some mesoregions names, well established
in tradition, have been unchanged.
Neighbourhood of Cracow with the Wieliczka Foothills (Pogórze Wielickie)
and the Cracow Upland (Wyżyna Krakowska), located 200-250 higher, results
in modification of many climate features within the town area. Physico-geographical characteristics of natural environment of mesoregions was the basis for
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determination of the largest meso-and microclimatic contrasts within the Cracow
Bridge (Pomost Krakowski), relatively favourable conditions for man activity
on slopes of the Cracow Upland (Wyżyna Krakowska), the Miechów Upland
(Wyżyna Miechowska), the Proszowice Plateau (Płaskowyż Proszowicki),
the Cholerzyn Depression (Obniżenie Cholerzyńskie) in the northern part
of the town, as well as in the foothills in the southern part of Cracow. Unfavourable
modification of mesoclimatic conditions characterises regions of the Vistula River
fluvial plain (Równina Nadwiślańska) and the Skawina fault through (Rów Skawiński),
located at the lowest altitude.
Translated by Miłosz Jodłowski

Zbigniew Ustrnul

Warunki cyrkulacyjne
Cyrkulacja atmosferyczna
Cyrkulacja atmosferyczna, obok promieniowania słonecznego, należy do podstawowych czynników kształtujących pogodę i klimat (Barry, Perry 1973; Yarnal
1993). Przyjmuje się, że w strefie umiarkowanej, zwłaszcza w porze zimowej, jej
rola jest dominująca. Dlatego charakterystykę warunków klimatycznych, jak też
ocenę ich wieloletniej zmienności w poszczególnych regionach przeprowadza się
po uprzednim rozpatrzeniu uwarunkowań cyrkulacyjnych.
Na wstępie rozważań dotyczących zmienności cyrkulacji atmosferycznej nad
obszarem Krakowa należy wyjaśnić, co to jest cyrkulacja atmosferyczna i jakie są jej
składowe. Według Słownika Meteorologicznego (2003) jest to „zespół ruchów atmosfery o różnej skali przestrzennej i czasowej, uzależniony od położenia obszarów wysokiego i niskiego ciśnienia”. Jak wynika z powyższej definicji, w przypadku cyrkulacji
mamy do czynienia z różną skalą tak czasową, jak i przestrzenną. O ile wydaje się, że
w przypadku skali czasowej dodatkowe wyjaśnienia są zbędne (w tym przypadku
jest to skala wieloletnia), o tyle krótkiego wytłumaczenia wymaga skala przestrzenna,
która jest tutaj wypadkową kilku wymiarów cyrkulacji. Nadrzędna pozostaje cyrkulacja makroskalowa, która determinuje cyrkulację w mezoskali odpowiedzialnej za
procesy pogodowe zachodzące w danym regionie. Cyrkulacja mezoskalowa pełni
więc kluczową rolę w kształtowaniu warunków klimatycznych obszaru Krakowa.
W celu pełnego określenia zmienności cyrkulacji atmosferycznej w Krakowie
należałoby jeszcze dokonać oceny cyrkulacji w mikroskali. Zagadnienie to jest jednak
bardzo złożone i z metodycznego punktu widzenia niesłychanie trudne, brakuje bowiem określonych pomiarów w całej strefie granicznej atmosfery miasta dokonywanych w ciągu dłuższego czasu, które pozwoliłyby rozpatrywać ten element w sposób
ilościowy. Pomiary kierunku i prędkości wiatru, stanowiące odrębny element klimatu,
mogą być tutaj wykorzystane tylko pośrednio. Ogólne uwagi na temat zróżnicowania
cyrkulacji w mikroskali zawarte będą w końcowej części rozdziału.

Dotychczasowy stan badań
Jak już stwierdzono, badania zmienności cyrkulacji atmosferycznej nad
danym terenem dotyczą na ogół określonego regionu lub też nawet makroskali.
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Dlatego niewiele jest prac poświęconych zmienności tego elementu nad obszarem
Krakowa. Do nielicznych należy zaliczyć opracowania Hessa (1967a; 1974); Hessa,
Niedźwiedzia i Obrębskiej-Starklowej (1989); Niedźwiedzia i innych (1994-1995).
W cytowanych pracach autorzy, podkreślając rolę cyrkulacji atmosferycznej
w kształtowaniu klimatu, omawiają główne cechy cyrkulacji w rejonie Krakowa,
zwracając uwagę na częstość występowania określonych układów barycznych,
typów cyrkulacji, mas powietrza i frontów. Niestety, ze względu na stosunkowo
krótkie ciągi pomiarowe uwzględnione w analizie, brak jest w omawianych pracach odniesienia do zmienności czasowej poszczególnych aspektów cyrkulacji.
Poza wymienionymi pracami większość opracowań dotyczy oceny warunków
cyrkulacyjnych dokonanych dla znacznie większych obszarów jak np. południowej
Polski (Niedźwiedź 1981; Niedźwiedź i in. 1994), Karpat (Obrębska-Starklowa
i in. 1995) czy też całej Polski (Kożuchowski 2003; 2004). Ponieważ w większości
tych studiów autorzy korzystają z różnej długości okresów badań, trudno na ich
podstawie dokonać jednoznacznej oceny warunków cyrkulacyjnych w XX w.
W zasadzie zdecydowana większość prac, niezależnie od przyjętego okresu rozważań, stwierdza dużą zmienność cyrkulacji w poszczególnych okresach, a nawet
latach. Autorzy większości współczesnych prac zauważają ponadto zwiększenie
cyrkulacji zachodniej w ostatnich kilkunastu latach minionego stulecia (Niedźwiedź
2000; 2003a; Kożuchowski 2004).

Adwekcje powietrza – typy cyrkulacji
Typy cyrkulacji mogą być najbardziej przydatnym narzędziem do szczegółowych rozważań nad warunkami cyrkulacyjnymi. Jak wykazały liczne prace
z zakresu klimatologii synoptycznej dotyczące różnych aspektów klimatologicznych i środowiskowych (np. Niedźwiedź i in. 1994; Degirmendžić i in. 2004; Kożuchowski 2004) występowanie określonych wartości poszczególnych elementów jest
możliwe tylko przy danych typach cyrkulacji. Nic więc dziwnego, że zastosowanie
typów cyrkulacji do różnego rodzaju analiz jest dość częste, a przy badaniach
przyczynowo-skutkowych ich wykorzystanie staje się wręcz konieczne.
Obszar Krakowa jest miejscem szczególnie dobrze predysponowanym
do takich badań, gdyż właśnie dla dorzecza górnej Wisły został opracowany
mezoskalowy kalendarz typów cyrkulacji, który obejmuje dane od 1873 roku
aż do chwili obecnej (Niedźwiedź 2005). W skali europejskiej już z tego względu
może być uznany za unikatowy. Wykonany został przez tego samego autora,
co zapewnia stosunkowo dużą jednorodność ciągu. Warto w tym miejscu dodać,
że niemal centralne położenie Krakowa na omawianym obszarze pozwala na
odniesienie danego typu cyrkulacji dla obszaru Krakowa. Między innymi właśnie dla tego obszaru dostępny jest też podobny mezoskalowy kalendarz typów
cyrkulacji, który w sposób obiektywny określa kierunek napływu powietrza
na podstawie wartości wiatru geostroficznego. Kalendarz ten jednak, ze względu
na istnienie danych, dostępny jest od 1901 roku. Niezależnie od przyjętego rodzaju
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kalendarza, obydwa umożliwiają wnikliwą analizę zmienności typów cyrkulacji
dla rejonu Krakowa. Przeprowadzone badania wykazały dużą zgodność pomiędzy występującymi trendami co do częstości typów cyrkulacji poszczególnych
kalendarzy. Rycina 1.1 przedstawia częstość występowania poszczególnych typów
cyrkulacji według obu wspomnianych klasyfikacji, tj. Niedźwiedzia oraz koncepcji
autora. Klasyfikacja Niedźwiedzia jest dobrze znana, gdyż wykorzystywana była
w licznych pracach dotyczących tak Krakowa, jak i całej południowej Polski (np.
Niedźwiedź 1981; Matuszko 2000a; 2002b; Falarz 2000; Bielec-Bąkowska 2000-2001;
Twardosz 2005). Opis poszczególnych typów jest dostępny w literaturze łącznie
z rozważaniami metodycznymi (Niedźwiedź 1981). Typy cyrkulacji według drugiego podziału są bardzo podobne (Ustrnul 1997b), z jedyną w zasadzie różnicą,
że typ Ba obejmuje typy cyrkulacji wyżowe bez wyraźnej adwekcji powietrza
(można więc go utożsamiać z typami Ca i Ka wg Niedźwiedzia), a typ Bc opisuje
analogiczne sytuacje, ale niżowe (w przybliżeniu można go odnosić do typów Cc
i Bc wg Niedźwiedzia).
Jak widać, istnieje znaczne zróżnicowanie w rocznej częstości występowania
poszczególnych typów, niezależnie od przyjętego podziału (Ryc. 1.1). Najczęściej, bo z częstością około 15%, występują wyżowe typy cyrkulacji bez wyraźnej
adwekcji (typ Ba wg Ustrnula oraz typ Ka i Ca wg Niedźwiedzia). Poza nimi
niewątpliwie najczęściej obserwować można typy z napływem mas powietrza
z zachodu, zarówno wyżowe, jak i niżowe (Wa i Wc), których częstość sięga około
10%. Według obu podziałów, najrzadziej zdarzają się cyklonalne typy cyrkulacji
z adwekcją powietrza z północy i całego wschodniego sektora.
Częstość typów cyrkulacji w ujęciu rocznym stanowi jednak znaczne
uproszczenie obrazu cyrkulacji atmosferycznej nad Krakowem i regionem.
W poszczególnych sezonach zaznacza się dość duża zmienność występowania
typów cyrkulacji (Ryc. 1.2). W okresie zimowym (grudzień-luty) najczęściej występuje spływ z zachodu, kształtowany zarówno przez układ wyżowy, jak i niżowy
(odpowiednio 18% i 13,8%). Niżowe typy cyrkulacji z adwekcją z N i NE zdarzają
się wówczas najrzadziej i nie przekraczają 1%. Bardzo podobny obraz częstości
obserwuje się jesienią (wrzesień-listopad), choć najczęściej występuje wówczas
typ Ba. Na wiosnę (marzec-maj) zróżnicowanie w częstości występowania jest
najmniejsze – wszystkie typy cyrkulacji zdarzają się co najmniej w 2% przypadków. Na szczególną uwagę zasługuje dość duża liczebność typu Ea, która sięga
12%. Stosunkowo mało zróżnicowana struktura typów o tej porze roku wiąże się
z przebudowywaniem systemu barycznego nad Europą i występowaniem bardzo
różnych sytuacji synoptycznych w ciągu całego tego okresu. Obejmuje on marzec,
z panującymi jeszcze niekiedy warunkami zimowymi, oraz maj z nierzadko
obserwowanymi letnimi warunkami pogodowymi. Latem (czerwiec-sierpień)
obserwuje się dużą zmienność poszczególnych typów, przy czym zdecydowanie
przeważają układy bezadwekcyjne, zwłaszcza o charakterze wyżowym. Rzadko
występują typy cyrkulacji ze spływem powietrza z południa.
Jak wiadomo, podstawowym celem niniejszej pracy jest określenie zmienności cyrkulacji atmosferycznej w XX w. nad Krakowem. Na wstępie zwrócono
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Ryc. 1.1. Średnia roczna częstość typów cyrkulacji według klasyfikacji Niedźwiedzia
i Ustrnula (1901-2000)
Fig. 1.1. Mean annual frequency of the circulation types according to Niedźwiedź and
Ustrnul classifications (1901-2000)

więc uwagę na wieloletnią zmienność wybranych typów cyrkulacji. Za najważniejsze z klimatologicznego punktu widzenia należy uznać typy cyrkulacji z adwekcją
z zachodu. Typy te są niezwykle istotne z uwagi na dużą częstość w ciągu całego roku
oraz właściwości powietrza, jakie powodują. Ich adwekcja zimą przynosi wilgotne
i ciepłe masy powietrza, latem natomiast stosunkowo chłodne. Rycina 1.3 prezentuje
wieloletnią zmienność typów Wa i Wc według klasyfikacji Niedźwiedzia i autora.
Przebieg obu krzywych jest bardzo zbliżony, choć nieco mniejszą zmienność można
obserwować według ujęcia autora, co jest związane z automatyczną procedurą
wydzielania typów. W całym stuletnim okresie, oprócz dużej zmienności z roku
na rok, daje się zauważyć okres o mniejszej liczbie tych typów w latach 60. i na
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Ryc. 1.2. Średnia sezonowa częstość typów cyrkulacji według klasyfikacji Ustrnula (1901-2000)
Fig. 1.2. Mean seasonal frequency of the circulation types according to Ustrnul classification
(1901-2000)
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początku lat 70. oraz ich wzrost w ostatnim dwudziestoleciu XX w. Wzrost ten,
widoczny zwłaszcza w latach 1989-1990, został zahamowany w 1997 roku, kiedy
zaobserwowano najmniejszą liczbę dni z omawianymi typami cyrkulacji w badanym okresie. W efekcie w całym rozpatrywanym stuleciu można zauważyć trend
świadczący o niewielkim wzroście typów cyrkulacji z adwekcją z zachodu. Wieloletni przebieg liczby dni z innymi typami cyrkulacji nie wyróżnia się szczególnymi
cechami. Charakteryzuje się na ogół dużą zmiennością ich częstości z roku na rok
i brakiem wyraźnych, charakterystycznych okresów. O wyróżnienie takich można
się pokusić przy rozpatrywaniu poszczególnych sezonów, które będą scharakteryzowane w dalszej części pracy poprzez typowe wskaźniki cyrkulacji.
Przy rozpatrywaniu wpływu zmienności cyrkulacji atmosferycznej na warunki klimatyczne lub też inne elementy środowiska najważniejszy jest kierunek
adwekcji powietrza; jej charakter na ogół ma drugorzędne znaczenie. Dlatego
postanowiono jeszcze raz przeanalizować zmienność adwekcji powietrza w 2 połowie badanego stulecia, która charakteryzowała się większą zmiennością cyrkulacji
i dla której istnieją już dość bogate i w pełni wiarygodne synoptyczne materiały
źródłowe. Analiza została dokonana na podstawie standaryzowanego wskaźnika
rocznej liczby dni z adwekcją z ośmiu głównych kierunków. Przedziały zostały
skonstruowane co 0,5 wartości odchylenia standardowego. Rycina 1.4 pozwala
na względną ocenę częstości adwekcji powietrza z poszczególnych kierunków
w każdym roku badanego stulecia. Dla przykładu, największą zmiennością napływu powietrza w latach 1951-2000 charakteryzował się kierunek SE; pod koniec lat
60. i na początku lat 70. wahania liczby dni z tą adwekcją przekraczały 1 odchylenie standardowe. Rozpatrując osiem podstawowych kierunków adwekcji, należy
zauważyć, że w każdym przypadku wystąpił przynajmniej rok, kiedy standaryzowana liczba wystąpienia przekroczyła 2 odchylenia standardowe. Dotyczy to
również kierunku zachodniego, choć ten odznacza się stosunkowo niewielkimi
wahaniami rocznymi. Z wykresu można jednak odczytać, że w pierwszej połowie
pięćdziesięciolecia dominowały odchylenia ujemne (tj. zmniejszenie liczby dni
z adwekcją z tego kierunku), w drugim natomiast, a zwłaszcza na przełomie lat
80. i 90. przeważały odchylenia dodatnie świadczące o znacznym wzroście adwekcji z tego właśnie kierunku. Gdyby nie lata 1996-1997, to okres po 1987 roku
charakteryzowałby się silną dominacją spływu powietrza z kierunku zachodniego.
Na wykresie można też zauważyć tzw. lata normalne (przeciętne), kiedy wahania
adwekcji z poszczególnych kierunków mieściły się w granicach ±0,5 odchylenia
standardowego. Oznacza to, że napływ powietrza z takiego kierunku był bardzo
zbliżony do średniej wieloletniej. W całym pięćdziesięcioleciu nie zanotowano
jednak ani jednego roku, kiedy adwekcja z wszystkich kierunków mieściłaby się
w tym najmniejszym ±0,5 przedziale. Warto zauważyć, że najbardziej stabilne były
lata 1978, 1981 oraz 1995, kiedy w tym właśnie przedziale mieściły się napływy
aż z 6 kierunków. Rok 1951 oraz 1996 odznaczał się z kolei najbardziej odmiennymi
od przeciętnych warunkami cyrkulacyjnymi, kiedy przy wszystkich kierunkach
zanotowano odchylenia przekraczające ±0,5 odchylenia standardowego.

Ryc. 1.3. Wieloletni przebieg liczby dni z adwekcją powietrza z zachodu według klasyfikacji
Niedźwiedzia i Ustrnula (1901-2000).
objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona - wartości wygładzone 9-elementowym filtrem
Gaussa

Fig. 1.3. Long – term course of the number of days with westerly advection according to Niedźwiedź
and Ustrnul classifications (1901-2000).
explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian filter

Ryc. 1.5. Wieloletni przebieg rocznego i zimowego wskaźnika NAO (według CRU), (1901-2000).
objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym filtrem Gaussa

Fig. 1.5. Long – term course of the annual and winter NAO index (according to the CRU data),
(1901-2000).
explanations: thin line - annual values, bold line - values smoothed by the 9-element Gaussian filter

Ryc. 1.4. Standaryzowany wskaźnik rocznej liczby dni z adwekcją z poszczególnych głównych
kierunków (1951-2000).
Fig. 1.4. Standarised index of the annual number of days with the air advection from the particular
main directions (1951-2000).
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Wskaźniki cyrkulacji
Powyżej przedstawiono zmienność cyrkulacji atmosferycznej w XX w. na
podstawie analizy typów cyrkulacji stanowiących dotychczas najbardziej precyzyjną miarę warunków cyrkulacyjnych. Dla wielu celów klimatologicznych
i środowiskowych przydatna jest jednak syntetyczna ocena zmienności cyrkulacji. Ujęcie takie jest szczególnie istotne w przypadku rozpatrywania dłuższych
okresów, jak na przykład stulecie. Dlatego w niniejszej części uwaga zostanie
zwrócona na wahania wskaźników cyrkulacji w XX w. Wskaźniki cyrkulacji
informują o głównych cechach warunków cyrkulacyjnych i dlatego stanowią
uniwersalny wskaźnik badania ich zmienności. W klimatologii, zwłaszcza
w klimatologii synoptycznej, powszechnie stosuje się różne wskaźniki cyrkulacji
i na ich podstawie rozpatruje wzajemne związki pomiędzy cyrkulacją a różnymi
elementami (Kożuchowski, Trepińska 1990; Ustrnul 2001; 2002). Najbardziej znany
i cytowany na świecie wskaźnik Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO – North
Atlantic Oscillation) jest przykładem takiego indeksu, który również może być
stosowany do oceny warunków cyrkulacyjnych obszaru Polski Południowej. Rola
NAO w kształtowaniu pogody i klimatu zarówno znacznej części Europy, jak
i Polski jest znaczna, co wyraża się m.in. w dużej liczbie prac poświęconych wzajemnym relacjom pomiędzy tym indeksem a klimatem lub jego poszczególnymi
elementami (Greatbatch 2000; Wibig 2000; Marsz, Styszyńska 2001; Marsz 2002;
Żmudzka 2004; Huang i in. 2006).
Rycina 1.5 przedstawia przebieg rocznych i zimowych wartości NAO
w ciągu rozpatrywanego stulecia 1901-2000, określonego według Climate Research Unit (Jones i in. 1997). Jak widać, roczne wahania oscylują od około -1 do
1,2 i świadczą o nieznacznej przewadze cyrkulacji zachodniej nad wschodnią.
W drugiej połowie stulecia zmienność tego wskaźnika była nieco większa, co
przejawiło się w wystąpieniu ekstremalnych jego wartości: najniższej w roku
1996 (-1,0) oraz najwyższej w roku 1990 (1,23). Jeszcze większa dynamika i zakres
zmienności tego wskaźnika obserwowane są zimą, kiedy odgrywa on kluczową
rolę w kształtowaniu klimatu znacznej części Europy (Ustrnul 1997b; Wibig 2000;
Marsz, Styszyńska 2001). Ponieważ w pozostałych porach roku znaczenie tego
indeksu dla klimatu południowej Polski jest w zasadzie nieistotne, zmienność
tego indeksu nie będzie przedstawiana.
Wskaźnik NAO zalicza się do tzw. makroskalowych indeksów, które
określają cyrkulację atmosferyczną w dużej skali. Z tego też względu nie może
on być zbyt precyzyjny dla niewielkich, ściśle określonych obszarów. Przy ich
rozpatrywaniu przydatne są wskaźniki lokalne, które uwzględniają mezoskalowe warunki cyrkulacyjne. Dlatego też w przypadku rozpatrywania cyrkulacji
w rejonie Krakowa warto sięgnąć po znane i sprawdzone już wskaźniki cyrkulacji,
które według wcześniejszych koncepcji Lamba (1972) oraz Murraya i Lewisa (1966)
zastosował Niedźwiedź (1996; 2000), a później autor (Ustrnul 1997b). Wskaźnikami tymi są: wskaźnik cyrkulacji zachodniej (strefowej) W i wskaźnik cyrkulacji
południowej (południkowej) S. Ich konstrukcja została szczegółowo przedstawiona
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Ryc. 1.6. Wieloletni przebieg rocznego wskaźnika cyrkulacji zachodniej (W) oraz południowej (S), 1901-2000
Fig. 1.6. Long – term course of the annual westerly (W) and southerly (S) index, 1901-2000
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend)

w kilku pracach, dlatego należy tylko zaznaczyć, że duże dodatnie wartości tych
wskaźników informują o dominacji napływu powietrza z zachodu (wskaźnik W)
lub południa (wskaźnik S), z kolei duże wartości ujemne świadczą o przewadze
napływu z kierunków przeciwnych, tj. odpowiednio wschodniego i północnego.
Niedźwiedź wyróżnił ponadto wskaźnik cykloniczności (C), który informuje
o częstości występowania układów niżowych z centrum niżu i bruzdą cyklonalną
nad rozpatrywanym terenem. Autor niniejszej pracy wyróżnił tzw. wskaźnik
bezadwekcyjności, który określa częstość występowania typów cyrkulacji bez
wyraźnej adwekcji mas powietrza.
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Ryc. 1.7. Wieloletni przebieg wskaźnika cyrkulacji zachodniej (W) dla poszczególnych
pór roku, 1901-2000
Fig. 1.7. Long – term course of the westerly index (W) for the particular seasons, 1901-2000
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend)
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Poniżej przedstawiono zmienność wskaźnika W i S dla rejonu Krakowa obliczonego według koncepcji Ustrnula, która opiera się na wektorze wiatru geostroficznego (Ustrnul 1997b). Warto tutaj dodać, że opierając się na tej samej mierze,
podobną ocenę warunków cyrkulacyjnych dla Polski wykonał Kożuchowski (2004).
W ciągu rozpatrywanego stulecia roczne wartości obu wskaźników ulegały bardzo
znacznym wahaniom z roku na rok (Ryc. 1.6). W przypadku najistotniejszego
z klimatologicznego punktu widzenia dla obszaru Polski wskaźnika cyrkulacji
zachodniej najniższe wartości notowane były w drugiej dekadzie stulecia, najwyższe natomiast w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. W tym ostatnim okresie
zaobserwowano bezwzględnie najwyższe wartości indeksu (204 w roku 1990
i 1998), ale także najniższą, która sięgnęła zaledwie – 11 w 1996 roku. Dzięki stosunkowo wyższym wartościom indeksu w drugiej połowie wieku trend liniowy tego
wskaźnika okazał się dodatni. Pomimo dużej zmienności z roku na rok przebieg
wskaźnika cyrkulacji południkowej jest nieco inny. W pierwszych 3 dekadach
wartości indeksu S były wyższe, co świadczy o częstszym spływie powietrza
z sektora południowego niż w pozostałym okresie. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich
20 lat z niskimi wartościami wskaźnika S oznaczającymi nieznaczną przewagę
wpływów z sektora północnego.
Rozpatrywanie różnych rocznych miar klimatycznych, w tym dotyczących
cyrkulacji, jest znacznym uproszczeniem, które nie pozwala na wnikliwszą sezonową analizę. Dlatego dla wskaźnika W i S przeprowadzono ocenę dla poszczególnych 4 podstawowych pór roku. Jak widać na rycinie 1.7, wieloletni przebieg
wskaźnika W dla wiosny oraz lata podlega stosunkowo niewielkim zmianom.
Oscylują one w obu przypadkach w granicach od -50 do 50. W rozpatrywanych
sezonach nie zaznaczył się też wyraźny trend w wieloletnim ich przebiegu. Wyraźnie rosnący trend, statystycznie istotny na poziomie 0,95, obserwowany jest
w jesieni i zimie. W tych też sezonach, zwłaszcza w zimie, wahania wartości indeksu przekraczają nawet 150. Zimą zdecydowanie najwyższe wartości w całym
stuleciu wystąpiły w 1989, 1990 i 2000 roku (odpowiednio: 126, 121 i 114). Warto
dodać, że wymienione okresy zimowe okazały się też jednymi z najcieplejszych
w Krakowie (średnia temperatura zimy na stacji Kraków-Obserwatorium; stacja
historyczna) odpowiednio: 4,8°, 5,9° i 1,9°C (Rozdział Temperatura powietrza).
Analogicznie można prześledzić wahania wskaźnika cyrkulacji południowej.
Na wiosnę, jesienią i w zimie istnieje przewaga wpływów z południa (dodatnie
wartości indeksu), natomiast latem wskaźnik przyjmuje wartości ujemne, co oznacza dominację cyrkulacji z sektora północnego (Ryc. 1.8). Najmniejsza wieloletnia
zmienność obserwowana jest na wiosnę i w lecie. Zdecydowanie największa
w jesieni, a zwłaszcza zimą, podobnie jak w przypadku wskaźnika W. Oznacza to,
że o tej porze roku obserwuje się zdecydowanie największą dynamikę cyrkulacji
atmosferycznej, czego zresztą należało oczekiwać.
Należy zwrócić jeszcze uwagę na tzw. indeks cykloniczności, który przedstawia intensywność zalegania układów niżowych nad rozpatrywanym terenem
i dlatego może być uznany za wskaźnikowy dla sytuacji synoptycznych wywołujących opady atmosferyczne. Wskaźnik ten został wyliczony według koncepcji
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Ryc. 1.8. Wieloletni przebieg wskaźnika cyrkulacji południowej (S) dla poszczególnych
pór roku, 1901-2000
Fig. 1.8. Long – term course of the southerly index (S) for the particular seasons, 1901-2000
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend)
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i kalendarza Niedźwiedzia (2005). Jak widać na rycinie 1.9, roczne wartości tego
indeksu w ciągu badanego stulecia charakteryzowały się znacznymi jego wahaniami. Można jednak wyróżnić kilka wyraźnych podokresów. Zdecydowanie
najniższe wartości występowały w pierwszych dekadach XX w., co miało istotny
wpływ na rosnący trend liniowy obserwowany dla całego stulecia. Najwyższe
wartości wskaźnika C obserwowano w latach 60. i 70., natomiast w latach 90.
widoczne są stosunkowo niskie wielkości, spadające nawet poniżej -100. Oznacza
to, że w tym ostatnim okresie zaznaczyła się wyraźna przewaga sytuacji wyżowych. Szczególnie istotny jest przebieg tego wskaźnika w lecie, kiedy najczęściej
dochodzi do wezbrań wywołanych intensywnymi opadami. Analiza indeksu
cykloniczności nie przynosi jednak spodziewanych wyników. W całym badanym
stuleciu obserwować można bardzo duże zmiany tego wskaźnika z roku na rok
(Ryc. 1.9). Okresy z dużymi powodziami letnimi (np. 1925, 1934, 1970, 1972, 1997)
nie zaznaczyły się znacznie zwiększonymi wartościami tego indeksu. Oznaczać to
może, że powodzie te wywołane były stosunkowo krótkimi epizodami niżowymi,
co można stwierdzić, analizując sytuacje synoptyczne w tych właśnie latach.

Masy powietrza i fronty atmosferyczne
Charakterystyka cyrkulacji atmosferycznej byłaby niepełna bez oceny częstości występowania mas powietrza oraz frontów atmosferycznych. Niestety, dla
rejonu Krakowa, jak zresztą dla obszaru całej Polski, brak jest ilościowych danych
dotyczących tych elementów, które oparte byłyby na wieloletnich analizach. Jedyna
wiarygodna charakterystyka została wykonana przez Niedźwiedzia na podstawie
lat 1966-1975 (Niedźwiedź 1981) oraz ostatnio w odniesieniu do mas powietrza
dla całej drugiej połowy XX w. (Niedźwiedź 2003b). W pracy przedstawiono
wieloletnią zmienność mas powietrza i frontów atmosferycznych na podstawie
powyższych danych (pochodzących z okresu 1951-2000) otrzymanych dzięki
uprzejmości ich autora (Niedźwiedź 2005). O wahaniu częstości mas powietrza
można wnioskować po analizie kierunków adwekcji powietrza, co jest dużym uproszczeniem i może prowadzić do wysnuwania zbyt daleko idących wniosków.
Korzystając z ocen Niedźwiedzia (2005), należy stwierdzić, że nad badany
obszar najczęściej napływają masy powietrza polarne morskie, wśród których można jeszcze wyróżnić masy powietrza polarne morskie stare (PPms) oraz powietrze
polarne morskie ciepłe (PPmc). Łącznie częstość napływu dni z tymi masami nad
rejon Krakowa wynosi w skali roku około 57% (Ryc. 1.10). W poszczególnych miesiącach waha się ona od około 67% w lipcu do niespełna 50% w marcu i kwietniu.
W meteorologii wyróżnia się jeszcze jedną masę powietrza polarnego o zupełnie
innych właściwościach, tj. powietrze polarne kontynentalne (PPk). Jego adwekcja
obejmuje w skali roku około 21% dni, natomiast w poszczególnych miesiącach
zmienia się w zakresie od 17% do 29% (Ryc. 1.10). Łącznie wymienione masy
powietrza polarnego obejmują około 80% liczby dni ze wszystkimi napływającymi masami. Zdecydowanie rzadziej zalegają pozostałe masy powietrza, które
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Ryc. 1.9. Wieloletni przebieg wskaźnika cykloniczności (C) dla roku i lata, 1901-2000
Fig. 1.9. Long – term course of the cyclonicity index (C) for the year and summer, 1901-2000
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend)

z uwagi na bardzo odmienne właściwości termiczne odgrywają znaczącą rolę
w kształtowaniu klimatu lokalnego. Jest to powietrze arktyczne (PA) występujące ze średnią częstością w roku zaledwie 8% oraz powietrze zwrotnikowe (PZ)
z częstością sięgającą 3% (Ryc. 1.10). W ciągu roku częstość dni z napływem zwłaszcza PA znacznie się waha i osiąga największe wartości na wiosnę z maksimum
w kwietniu (15%) oraz minimum latem (lipiec – 2,4%). W pozostałych około 10%
dni występują w ciągu doby co najmniej 2 różne masy powietrza (Niedźwiedź
2003b). Warto dodać, że gdyby uwzględnić napływ mas powietrza w tych dniach,
częstość występowania poszczególnych mas byłaby nieco większa. W przypadku
PPm sięgnęłaby w skali rocznej około 63-64%.
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Ryc. 1.10. Roczna i miesięczna częstość dni z poszczególnymi masami powietrza w okresie
1951-2000 (wg danych T. Niedźwiedzia, 2005)
Fig. 1.10. Annual and monthly frequency of days with the particular air masses in the period
1951-2000 (according to data by T. Niedźwiedź, 2005)
(objaśnienia: PPm – powietrze polarne morskie, PPms – powietrze polarne morskie stare, PPmc
– powietrze polarne morskie ciepłe, PPk – powietrze polarne kontynentalne, PA – powietrze arktyczne, PZ – powietrze zwrotnikowe)
(explantations: PPm – maritime polar air, PPms – old maritime polar air, PPmc – warm maritime
polar air, PPk – continental polar air, PA – arctic air, PZ – tropical air)

Z punktu widzenia niniejszej monografii warto zwrócić uwagę na wieloletnią
zmienność czasową występowania poszczególnych mas powietrza. W analizowanym pięćdziesięcioleciu zaznacza się dość znaczny spadek udziału najczęściej
występujących mas powietrza polarnego morskiego. O ile średnia roczna częstość
na początku badanego okresu wyniosła ponad 60%, to w drugiej jego części wielokrotnie spadała do poniżej 50% (Ryc. 1.11). Najwięcej dni z tymi masami było
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Ryc. 1.11. Wieloletni przebieg częstości dni z poszczególnymi masami powietrza w okresie
1951-2000 (wg danych T. Niedźwiedzia, 2005)
Fig. 1.11. Long – term frequency course of days with the particular air masses in the period
1951-2000 (according to data by T. Niedźwiedź, 2005)
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona – wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy, oznaczenia mas powietrza jak na rycinie 1.10)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend, air masses abbreviations as in Fig. 1.10)

w roku 1973 i 1974, kiedy ich częstość osiągnęła odpowiednio 73% i 75%. Częstość
występowania mas PPk nie podlegała tak dużym wahaniom, aczkolwiek zauważa
się dość znaczną zmienność z roku na rok. W wieloleciu zaznaczył się niewielki
spadek ich częstości w drugiej połowie lat 70., z minimum w roku 1977 (8,8%).
Bardzo ciekawie przedstawia się zmienność czasowa powietrza arktycznego
i zwrotnikowego. Trendy liniowe częstości występowania obu tych mas są prze-
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Ryc. 1.12. Roczna i miesięczna częstość dni z frontami atmosferycznymi w okresie 1951-2000
(wg danych T. Niedźwiedzia, 2005)
Fig. 1.12. Annual and monthly frequency of days with atmospheric fronts in the period
1951-2000 (according to data by T. Niedźwiedź, 2005)

ciwne. Obserwuje się dodatni trend PA, przy czym w okresie 1976-1979 można
zauważyć bardzo znaczny wzrost ich częstości przekraczający 15% (Ryc. 1.11).
Wzrost, aczkolwiek już nie tak spektakularny, można też zaobserwować w drugiej
połowie lat 90. Zupełnie odmiennie przebiega częstość występowania mas powietrza zwrotnikowego. O ile w latach 60. roczna częstość znacznie przekraczała 5%
z maksimum w 1964 roku (10,1%), to w okresie 1970-1995 sięgała zaledwie 1-2%.
W roku 1980 i 1985 nie wystąpił ani jeden dzień z tą masą powietrza. Nagły wzrost
częstości zaznaczył się dopiero w 2000 roku, kiedy sięgnęła ona 9%.
Fronty atmosferyczne – jak wiadomo – rozdzielają poszczególne rodzaje
mas powietrza, a ich przejście wywołuje określone skutki pogodowe. Ich wpływ
na środowisko i życie organizmów żywych, zwłaszcza człowieka, jest znaczący,
dlatego warto zwrócić uwagę na ich zmienność.
Posługując się oceną występowania frontów atmosferycznych w pięćdziesięcioleciu 1951-2000 dokonaną przez Niedźwiedzia (2005), należy stwierdzić, że średnio w roku występuje 40% dni z frontem. Zmienność w ciągu roku jest znikoma,
bo waha się od około 37% w październiku i sierpniu do 44% w lutym (Ryc. 1.12).
W przebiegu wieloletnim zauważyć można dużą zmienność ich występowania
(Ryc. 1.13). Najwięcej dni z przejściem frontów zaobserwowano w 1964 roku (209
przypadków, tj. 57%). Znaczną częstość dni z frontem można było też obserwować
w latach 80., kiedy przekraczała ona 40%. Ostatnia dekada charakteryzuje się nieco
mniejszą częstością ich występowania, nie przekraczającą 40%.
Najczęściej występują dni z frontami chłodnymi, których częstość waha
się od około 13-14% w lutym i listopadzie do 20% w lipcu, sierpniu i wrześniu
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Ryc. 1.13. Wieloletni przebieg częstości dni z poszczególnymi frontami atmosferycznymi
w okresie 1951-2000 (wg danych T. Niedźwiedzia, 2005)
Fig. 1.13. Long – term frequency course of days with the particular atmospheric fronts
in the period 1951-2000 (according to data by T. Niedźwiedź, 2005)
(objaśnienia: linia cienka – wartości roczne, linia pogrubiona - wartości wygładzone 9-elementowym
filtrem Gaussa, linia przerywana – trend liniowy)
(explanations: thin line – annual values, bold line – values smoothed by the 9-element Gaussian
filter, dashed line – linear trend)

(Ryc. 1.12). W analizowanym pięćdziesięcioleciu obserwuje się znaczny wzrost
ich częstości z najwyższymi wartościami przekraczającymi 20% w latach 80.
W ostatniej dekadzie XX w. widoczne są wahania częstości, która w skali roku
na ogół przekraczała 15% (Ryc. 1.13). Frontom chłodnym towarzyszy na ogół
duża dynamika atmosfery przejawiająca się w występowaniu groźnych zjawisk
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atmosferycznych (silny wiatr, burza, grad). W wieloletnim przebiegu liczby dni
z frontami ciepłymi dają się zauważyć zmiany częstości z roku na rok, które jednak nie przekraczają 5%. Najmniejsza częstość liczby dni z frontami wystąpiła
w roku 1990 (3%), największa w roku 1964 (13%). W całym badanym okresie brak
jest wyraźnej tendencji w ich przebiegu.

Podsumowanie
Warunki cyrkulacyjne obszaru Krakowa kształtują zarówno makroskalowe, jak i mezoskalowe procesy cyrkulacyjne. Ich łączne oddziaływanie generuje
określoną lokalną cyrkulację, której cechy są podobne na większym obszarze
południowej Polski. W rozpatrywanym stuleciu warunki cyrkulacyjne w rejonie
Krakowa podlegały dużej zmienności, która jednak w świetle różnych badań
mieściła się w ramach naturalnej zmienności klimatu.
W rozpatrywanym wieloleciu można zaobserwować dużo większą dynamikę i zakres zmian w drugiej połowie XX w. Dotyczy to zwłaszcza wskaźnika
W, tak dla roku, jak i poszczególnych sezonów, choć roczne wartości indeksu S
również potwierdzają tę prawidłowość. Analiza wykazała szczególnie dużą dynamikę zmian wskaźnika cyrkulacji zachodniej zimą. Największe wahania tego
wskaźnika, a także częstości typów cyrkulacji z adwekcją z zachodu w okresie
zimowym zanotowano w ostatnim dziesięcioleciu XX w. Dekada lat 90. okazała
się najbardziej zmienną pod względem cyrkulacji atmosferycznej.
W całym rozpatrywanym wieloleciu cyrkulacja o charakterze południkowym
podlegała stosunkowo niewielkim wahaniom. Zmienność tę należy oceniać szczególnie wnikliwie z racji znacznego jej oddziaływania na poszczególne elementy
pogody i klimatu. Dotyczy to również ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
takich jak napływ wilgotnych mas powietrza z północy wywołujących katastrofalne opady, występowanie nagłych adwekcji mas powietrza arktycznego późną
wiosną czy też napływ powietrza z południa powodujący występowanie efektów
fenowych.
Przebieg poszczególnych wskaźników oraz typów cyrkulacji pozwala na
wyróżnienie w badanym wieloleciu pewnych charakterystycznych okresów cyrkulacyjnych o przewadze określonych cech. Okresy te jednak trudno uważać za
oddzielne epoki cyrkulacyjne z uwagi na niezbyt istotne różnice występujące między nimi. Obejmują one lata 1901-1940 z dużymi wartościami wskaźnika cyrkulacji
południowej oraz pozostałe wielolecie charakteryzujące się stopniowym wzrostem
cyrkulacji zachodniej. W świetle rocznego wskaźnika cyrkulacji zachodniej oraz
częstości występowania typów cyrkulacji z adwekcją z zachodu można jeszcze
wydzielić kilkunastoletni okres na przełomie lat 60. i 70. z osłabieniem cyrkulacji
zachodniej. Zaznacza się ona zwłaszcza dla sezonu letniego.
Na koniec warto zwrócić uwagę na pewne mikroskalowe cechy warunków
cyrkulacyjnych obszaru Krakowa. Ich bogate uwarunkowania środowiskowe,
wynikające z bardzo urozmaiconej rzeźby terenu wpływają na stosunkowo duże
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zróżnicowanie lokalnej cyrkulacji w poszczególnych dzielnicach miasta. Niewątpliwie obszary peryferyjne, znajdujące się na skłonie Wyżyny Małopolskiej, a także
na północnym skłonie Pogórza Wielickiego charakteryzują się lokalną cyrkulacją
wymuszoną orograficznie, która zapewnia korzystniejsze warunki przewietrzania
niż w zabytkowym centrum miasta czy przemysłowych dzielnicach położonych
w dolinie Wisły (Płaszów, Prokocim, Łęg). Choć brak szczegółowych mikroklimatycznych badań nad tą lokalną cyrkulacją, to jednak można o niej wnosić poprzez
analizę częstości występowania mgieł czy też prędkości i kierunków wiatru.
Udział cisz, jak i struktura róż wiatru w różnych punktach znacznie się różni, co
pośrednio świadczy o zróżnicowanych warunkach cyrkulacyjnych w skali samego
miasta. Warunki te w znacznym stopniu determinują występowanie określonych
obszarów klimatyczno-bonitacyjnych.

Atmospheric circulation conditions
Summary
Main features of the circulation conditions over the territory of Cracow city
is being presented in this chapter. It should be stated that atmospheric circulation
plays the dominant role in the climatic conditions formation. The mutual influence
of the macroscale as well as microscale processes upon circulation conditions was
explained. Recent research concerning the above aspects is relatively poor, most
issues have been devoted to the larger scale territories, mainly the southern part
of Poland.
The main circulation characteristics have been based on 2 circulation types classifications, i.e. according to T. Niedźwiedź concept and the author one.
However, although both classifications use different type algorithms, the frequency
of the particular type groups are quite similar. Anticyclonic types without distinct
air advection (15%) are the most often ones. Relatively high frequency presents
also for the situations with the westerly advection, both cyclonic and anticyclonic
origin (i.e. Wa and Wc with about 10% frequency for each of them). The detailed
analysis of the occurrence of the specific circulation types must be provided for
the particular seasons. For example, in winter, the most complex season from
the circulation point of view, the highest frequency types can be observed from
the western direction (Wa and Wc – 18 and 13.8%). The lowest percentages of types
are those with the N and NE airflow and they can be notified at not more than 1%.
The temporal course of the particular circulation conditions in the whole investigated period (1901-2000) is of special significance in the chapter. It turned out that
westerly advection predominated for the whole last century, with the highest values
observed in the recent 20-years. The absolute highest values have been observed
in 1989 and 1990, the lowest in 1997. Relatively weaker westerly conditions have
been notified in the 60s and at the beginning of the 70s. Last decade of the 90s was
the most dynamic one, i.e. with the largest changes from year to year.
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The same features are being indicated by the circulation indices. Very well
known North Atlantic Oscillation (NAO) as well as few other indices developed
for the local scale and computed for different seasons confirmed the positive trend
of the westerly (progression) index in autumn and especially in winter. Much
lower and usually statistically insignificant variability can be observed for
the meridional (southerly) and cyclonicity index.
The special attention was paid to the frequency of air masses and fronts.
These have been presented according to the T. Niedźwiedź estimation performed
for the 50 years period 1951-2000. The most often - over the territory of Cracow
- are the polar maritime air masses which occur with the frequency of 57%
during a year. The polar continental air masses can be expected with the frequency
of 21%. The arctic air masses as well as tropical ones have much lower frequency
of 8 and 3% respectively. It must be mentioned that during the particular months
quite large variability of their frequency can be observed. In the analysed period,
the decreasing tendency of polar maritime air masses has been noticed. Simultaneously, rather positive trends have been observed with the arctic air masses.
Especially in the period 1976-1979 very large increase of these masses exceeding
15% was notified.
The mean annual frequency of the atmospheric fronts reaches about 40%.
The annual course is not significantly differentiated. Large variability can be
observed within the long term analysing period. For example, in the 1980s,
the frequency of days with front exceeded 40% and in 1964 it reached even 57%.
Most often occur the days with cold fronts (i.e. about 15%).
Circulation conditions of Cracow are quite complex and relatively differentiated. This is due to the complex topography of the city with the deep Vistula river
valley and the special meaning of the surrounding hilly areas of the Carpathians
and Cracow-Częstochowa Upland. In the 20th century much higher circulation
dynamics and variability can be observed in the second part of this period.
The last decade (i.e. 1990s) turned out to be the most changeable period of the whole
investigated period.
Translated by Author

Praca częściowo wykonana w ramach Projektu Badawczego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr COST/2/2006).

Janina Bożena Trepińska

Ciśnienie atmosferyczne
Od pierwszego dnia istnienia uniwersyteckiej stacji naukowej w Krakowie,
tj. od 1 maja 1792 roku, ciśnienie powietrza jest mierzone w jednym i tym samym
miejscu. Wartości ciśnienia, codzienne obserwacje jego wzrostów i spadków wskazują na przechodzenie wyżów, niżów i frontów atmosferycznych nad miejscem
pomiarów i powodują kształtowanie się tendencji barometrycznej. Uwzględniane
są wartości odczytane na barometrze rtęciowym, po ich zredukowaniu do poziomu
morza. Jednakże w przypadku opracowania serii barometrycznej z jednego punktu
pomiarowego redukcja do poziomu morza nie wydaje się konieczna, tym bardziej
że rzeczywiste wartości bezpośrednio odczytanego ciśnienia mogą posłużyć do
badań bioklimatycznych.
Pomiary wykonywano zawsze barometrem rtęciowym zawieszonym na ścianie
w określonym miejscu, dla którego wyznaczone są wszystkie konieczne poprawki
stosowane po odczycie położenia menisku rtęci. Szczególną rolę odgrywa wysokość
n.p.m., która może wpłynąć na wynik pomiaru wskutek przeniesienia przyrządu
nawet o dwa piętra budynku. Miejsce barometru rtęciowego od prawie 150 lat nie
było zmieniane. Od początku prowadzenia zapisów wszystkie wskazania barometrów
rtęciowych były tuż po pomiarze sprowadzane do temperatury 0oC, a także korygowane przez poprawkę stałą, na którą składają się: stała poprawka instrumentalna,
wyznaczona fabrycznie + poprawka na tzw. ciężkość normalną, uwzględniającą siłę
przyciągania ziemskiego w zależności od szerokości geograficznej i siłę przyciągania
ziemskiego w zależności od położenia na określonej wysokości n.p.m., powodującego
zwiększenie promienia ziemskiego. Tej ostatnio wymienionej poprawki nie należy
mylić z poprawką redukującą odczyt w danej warstwie atmosfery do poziomu atmosfery przy powierzchni morza. Wymienione poprawki były wprowadzane przez
obserwatora bezpośrednio przy zapisie odczytu barometru. Trzeba wyjaśnić, że nie
redukowano wskazań barometru do poziomu morza, dlatego cała seria krakowska
została potraktowana w tym opracowaniu jako seria powstała in situ i tak też została
przedstawiona. Nie oznacza to, że nie została w ogóle wyliczona wartość w hPa,
sprowadzająca średnie miesięczne wartości do 0 m n.p.m. (Trepińska 1988). Różnica
wyliczona z redukcji do poziomu morza wynosi średnio od 25,5 do 27,5 hPa w zależności od zewnętrznej temperatury i panującego układu barycznego.
Niezmieniona od dziesiątków lat wysokość barometru rtęciowego wynosi
220 m n.p.m. i ostatecznie została wyznaczona na podstawie pomiarów trygonometrycznych.

Tab. 2.1. Monthly mean values of air pressure (hPa) at the level of Climatological Station in Cracow (1901-2000)

Tab. 2.1. Średnie miesięczne wartości ciśnienia powietrza w hPa na poziomie stacji klimatologicznej w Krakowie (1901-2000)
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Tab. 2.2. Gwałtowne zmiany ciśnienia w ciągu 24 godzin (p≥24 hPa/24 godz.) w Krakowie
(1951-2000)
Tab. 2.2. Rapid changes of air pressure during 24 hours (p≥24 hPa/24 h) in Cracow
(1951-2000)

Typy cyrkulacji i masy powietrza według T. Niedźwiedzia (2003)
Circulation types and air masses according to T. Niedźwiedź (2003)
Różne masy – different masses

W tym opracowaniu przedstawiony jest wieloletni przebieg średnich miesięcznych i rocznych wartości ciśnienia bez sprowadzania do poziomu morza,
na podstawie wartości zachowanych w banku danych Stacji Naukowej Zakładu
Klimatologii IGiGP UJ, od dnia 1 stycznia 1901 roku do ostatniego dnia 2000 roku.
Dodatkowo, z zachowanych w komplecie barogramów z lat 1951-2000, wybrano
przypadki ekstremalnych zmian ciśnienia atmosferycznego, które określono
jako zmiany gwałtowne. Wybrano przypadki zmian bezwzględnych ciśnienia,
tj. spadków i wzrostów w dwóch przedziałach czasowych: A. gdy zmiany (p ≥24
hPa/24 h) odbywały się w ciągu 24 godzin (Tab. 2.2); B. gdy zmiany były bardzo
szybkie: równe lub przekraczające 10 hPa (p ≥10 hPa/3 h) i zachodziły w ciągu 3
godzin (Tab. 2.3). W uwzględnionym pięćdziesięcioleciu głównym przyrządem
rejestrującym dobowe przebiegi ciśnienia był bardzo dobrze działający barograf
kompensacyjny (deformacyjny) firmy Jules Richard, z którego zapisów pochodzą
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Tab. 2.3. Gwałtowne zmiany ciśnienia w ciągu 3 godzin (p≥24 hPa/3 godz.) w Krakowie
(1951-2000)
Tab. 2.3. Rapid changes of air pressure during 3 hours (p≥24 hPa/3 h) in Cracow (1951-2000)

Typy cyrkulacji i masy powietrza według T. Niedźwiedzia (2003)
Circulation types and air masses according to T. Niedźwiedź (2003)

barogramy tygodniowe. Jest to przyrząd znany i przez dziesiątki lat używany
na stacjach klimatologicznych (Tamulewicz 1997), ale obecnie wypierany przez
czujniki automatycznych stacji pomiarowych.

Roczny przebieg ciśnienia według średnich wartości
miesięcznych

Przebieg ciśnienia w cyklu dobowym, rocznym oraz w wieloleciu trudno jest
aproksymować do jakiejkolwiek krzywej matematycznej. Podstawą charakterystyki przebiegu średnich miesięcznych wartości ciśnienia stały się zatem najważniejsze miary statystyczne, a więc średnie wieloletnie, odchylenia standardowe,
wartości maksymalne i minimalne. Wyliczone średnie wiekowe przedstawiono
w Tab. 2.1. Nietrudno zauważyć, że różnice między uśrednionymi wartościami
ciśnienia w poszczególnych miesiącach roku są relatywnie małe, w porównaniu z innymi elementami meteorologicznymi. Warto podkreślić, że w XX w.
te różnice były nieco mniejsze niż w XIX w. (Trepińska 1988; 1997), co świadczy
o mniejszej zmienności ciśnienia w ostatnim stuleciu. Zwraca uwagę stosunkowo
niewielka zmienność średnich wartości ciśnienia w ciepłej porze roku i większa zmienność tych wartości w miesiącach chłodnej pory roku. Wskazują na to
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wartości standardowego odchylenia od średnich w poszczególnych miesiącach
(Tab. 2.1). Różnice między wartościami najwyższymi i najniższymi średnimi
miesięcy zimowych są ponad dwukrotnie większe od takich różnic w miesiącach
letnich, np. w grudniu różnica ta wynosi 26,9 hPa, a w sierpniu zaledwie 8,5 hPa
(Tab. 2.1). Z kolei różnice między wartościami średnimi a największymi średnimi
są w liczbach bezwzględnych nieco większe (od 4,4 hPa w sierpniu do 15,0 hPa
w lutym) od różnic między wartościami średnimi a najmniejszymi średnimi (od 4,1
hPa w sierpniu do 13,3 hPa w grudniu). Już tak ogólne spostrzeżenie potwierdza
wyniki bardziej szczegółowych badań, które podają, iż w Krakowie obserwuje się
przewagę układów o podwyższonym ciśnieniu, chociaż granica liczbowa między
wartością ciśnienia w układzie wysokiego i niskiego ciśnienia jest czysto umowna.
Jako wartość graniczną przyjęto wartość 1015 hPa na poziomie 0 m n.p.m., co na
wysokości stacji klimatologicznej w Krakowie odpowiada wartości ok. 989 hPa. Uderzająca jest zbieżność tej wartości z średnią roczną wartością ciśnienia wyliczoną
z lat 1901-2000, która równa się 989,7 hPa.
Roczny rozkład ciśnienia atmosferycznego wykazuje pewne charakterystyczne właściwości dla klimatu Europy Środkowej. Należą do nich: niższe wartości
w miesiącach ciepłej części roku, wyższe wartości i duża zmienność z roku na
rok średnich wartości w miesiącach zimowych, najmniejsze średnie w kwietniu,
a największe w październiku, w niektórych latach we wrześniu. Na wyższe wartości ciśnienia w październiku zwracali uwagę klimatolodzy w pierwszej połowie
XX w., wyjaśniając je panowaniem rozległych wyżów czarnomorskich, których
kliny sięgają daleko na zachód, aż do Małopolski. Wysokie wartości ciśnienia
atmosferycznego w miesiącach zimowych – grudniu, styczniu i lutym – są ściśle
związane z formowaniem się rozległych układów antycyklonalnych nad północną
i północno-wschodnią Europą podczas niektórych zim (Woś 1996). Duża rozmaitość układów barycznych powoduje odmienne kształtowanie się wartości ciśnienia
w każdym niemal roku kalendarzowym i wyjaśnia stosunkowo niewielkie różnice
między średnimi w poszczególnych miesiącach (Tab. 2.1). Zdarzają się jednak
lata, w których obserwuje się wyraźną przewagę układów antycyklonalnych lub
wyraźną przewagę układów cyklonalnych w miesiącach zimowych. Na niskie
wartości średnie w miesiącach zimowych wpływa przechodzenie aktywnych
głębokich niżów z frontami atmosferycznymi z sektora zachodniego. Zmienność
i nietrwałość układów wysokiego i niskiego ciśnienia w umiarkowanych szerokościach geograficznych upoważnia do zaliczenia ich do ruchów turbulencyjnych
wielkiej skali i zmiany przewagi składowych wschodnich i zachodnich cyrkulacji
powietrza (Kożuchowski 1998). Dużą zależność częstości sytuacji synoptycznych
od wartości ciśnienia może odzwierciedlać praca M. Hessa (1967), który stwierdził,
że najwięcej dni z układami wyżowymi występuje w ciepłej porze roku, a z niżami
w chłodnych miesiącach roku. Materiał źródłowy w tej pracy obejmował jednak
znacznie krótszy ciąg i to z okresu, w którym zaznaczała się przewaga makroform
cyrkulacji zachodniej (lata 50. i 60. XX w.).
Do innych charakterystycznych cech rocznego rozkładu wartości średnich
ciśnienia można zaliczyć wspomnianą powyżej i interesującą prawidłowość.
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Większymi średnimi wartościami odznaczają się wrzesień i październik (Tab. 2.1),
natomiast najmniejszą średnią – kwiecień. Różnice między średnimi miesięcznymi
wartościami są niewielkie, ale oddają pewne właściwości cyrkulacyjne nad Europą, mianowicie przewagę niżów wiosną i przewagę układów antycyklonalnych
wczesną jesienią, tj. we wrześniu i październiku. Takie cechy wykazują także
roczne rozkłady ciśnienia w innych punktach pomiarowych, np. w Warszawie,
Budapeszcie, Kijowie (Trepińska 1988).
Stacja klimatologiczna w Krakowie jest uważana za punkt pomiarowy reprezentatywny nie tylko dla obszaru miasta, ale także dla regionu południowej
Polski, do wysokości 500 m n.p.m. Oznacza to, że zmiany ciśnienia rejestrowane
w Krakowie podczas przechodzenia układów barycznych i frontów atmosferycznych odpowiadają zmianom na większym obszarze. Wyliczenia średnich
pięćdziesięcioletnich wartości międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego
na podstawie danych z pięciu stacji na obszarze Polski, przeprowadzone przez
Papiernik (2004), dały wyniki między 4,09 hPa a 4,80 hPa; taki zakres zmienności
dobowej zaznacza się również w Krakowie.

Wieloletni przebieg średnich wartości ciśnienia
Wieloletni przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia przedstawiono
na rycinach 2.1, a przebieg średniej rocznej na rycinie 2.2. Ryciny 2.1 zawierają
łatwe do rozwiązania równania regresji (trendu) według równania y = ax + b, które
przedstawia funkcję regresji zmiennej y względem x. Równania wskazują, że większość średnich miesięcznych wartości – z wyjątkiem średnich marca – wykazuje
słaby trend spadkowy ciśnienia. Najbardziej znaczący trend spadkowy wykazują
średnie roczne (Ryc. 2.2). W obrębie rycin 2.1-2.2 dodatkowo zamieszczono współczynniki determinacji R2, które są miarą dokładności dopasowania regresji do
danych pomiarowych i jednocześnie dają informację, jaka część zaobserwowanej
zmienności w szeregu wartości ciśnienia (na osi y) może być zdeterminowana
regresją względem czasu, który jest zmienną na osi x. Średnie w kolejnych latach
słabo wpłynęły na kierunek trendu liniowego, co można wyjaśnić dużą zmiennością ciśnienia z roku na rok i fluktuacjami typu nieokresowego, zależnymi
w pierwszym rzędzie od czynników cyrkulacyjnych.
W XX w. w poszczególnych miesiącach zaznaczał się słaby trend spadkowy wartości ciśnienia. Przy rozpatrywaniu całości istniejącej serii, od początku
pomiarów w 1792 roku wykryto trend wzrostowy (Trepińska 1997), co oznacza
przewagę występowania układów wysokiego ciśnienia w XIX w. i większą frekwencję niżów w w. XX, pomimo ogólnej przewagi układów wyżowych. Dalsza
interpretacja prowadzi do wniosku, że wyraźny kontynentalizm klimatyczny
w Europie był związany z układami wyżowymi w większej części roku, co słusznie
jest wiązane z seriami surowych, długotrwałych zim w XIX w. Zaznaczający się
od ostatniego dziesięciolecia XIX w. proces współczesnego ocieplenia słusznie był
określany przez ówczesnych klimatologów, m.in. przez E. Romera jako proces
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Ryc. 2.1. Przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia powietrza w Krakowie (1901-2000)
Fig. 2.1. Course of mean values of air pressure in Cracow (1901-2000)
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Ryc. 2.1. Przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia powietrza w Krakowie (1901-2000) – c.d.
Fig. 2.1. Course of mean values of air pressure in Cracow (1901-2000) – continued
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Ryc. 2.1. Przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia powietrza w Krakowie (1901-2000) – c.d.
Fig. 2.1. Course of mean values of air pressure in Cracow (1901-2000) – continued
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Ryc. 2.2. Przebieg średnich rocznych wartości ciśnienia powietrza w Krakowie (1901-2000)
Fig. 2.2. Course of annual mean values of air pressure in Cracow (1901-2000)

współczesnej oceanizacji klimatu (Romer 1947; Trepińska 1988; Piotrowicz 1996b).
Przyczyny tego procesu tkwią w zmianach cyrkulacyjnych, m.in. w wyraźnej
przewadze makroform cyrkulacji zachodniej (W) nad obszarem Europy Środkowej
w pierwszej połowie XX w. (Trepińska 1988; Ustrnul 1997a) oraz w latach 90. XX
w. (Ustrnul 1997b).
Analiza wieloletniego przebiegu średnich wartości ciśnienia w miesiącach
zimowych, do których zaliczono listopad, grudzień, styczeń i luty, pozwoliła
wyznaczyć pewne wielolecia, w których zmienność z roku na rok była większa lub
mniejsza. Od końca XIX stulecia do lat 60. XX w. wahania ciśnienia były większe,
ale począwszy od lat 60. różnice między średnimi wartościami zmniejszyły się.
W przebiegu ciśnienia w marcu można zauważyć wzrost tych wartości w ciągu
XX stulecia, z pewną obniżką od lat 70. Podobna obniżka ciśnienia wystąpiła także
w kwietniu, w drugiej połowie XX w. W miesiącach ciepłej części roku, od maja
do września, nie występowały znaczące zmiany wartości średnich ciśnienia, są
one zauważalne dopiero w październiku. W pierwszej połowie XX w. średnie
wartości ciśnienia były bardziej wyrównane, natomiast większe zróżnicowanie
tych wartości zaznaczyło się od lat 60. ubiegłego wieku.
Powyższy opis jest bardzo ogólny, a wyjaśnienie przyczyn takiego rozkładu
wymaga odniesienia do epok makrocyrkulacyjnych na obszarze Europy Środkowej lub skorelowania z typami sytuacji synoptycznych, przynajmniej w obrębie
południowej Polski. W pracach poświęconych zmienności ciśnienia pojawiały się
próby wyjaśnienia fluktuacji ciśnienia (Trepińska 1988), które zawsze wskazywały
na przewagę cyrkulacji strefowej (zachodniej) w Europie Środkowej i zwiększony
w pewnych okresach udział cyrkulacji południkowej (północno-wschodniej lub
południowo-wschodniej). W oczywisty sposób jest to związane z właściwościami mas powietrza w antycyklonach i układach cyklonalnych, których dynamika
decyduje o ich usytuowaniu nad Europą. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że
równoleżnikowy łańcuch północnych Karpat może powodować pewne spiętrzenie
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mas powietrza swobodnie przemieszczających się nad obszarem nizin i niewysokich wyżyn środkowej i południowej Polski z północy, północnego zachodu
i północnego wschodu. Jest to przyczyną nieco podwyższonych wartości ciśnienia
w Krakowie (po zredukowaniu do poziomu Morza Bałtyckiego), w porównaniu
z innymi miejscowościami Polski (Atlas Klimatu Polski 2005).

Gwałtowne zmiany ciśnienia powietrza w ciągu doby
W Krakowie skokowe zmiany ciśnienia powietrza zaliczane do ekstremalnych
zdarzają się stosunkowo rzadko, niemniej mogą znacząco wpływać na samopoczucie
człowieka, na jego stan fizyczny i psychiczny. Zwrócono szczególną uwagę na nagłe
wzrosty i spadki ciśnienia, które w bioklimatologii mogą być zaliczane do zespołu
czynników oddziałujących silnie bodźcowo i dlatego zagadnienie to włączono do
opracowania. Z tego zakresu wykorzystano badania z lat 1951-2005 (Czarnota 2006),
bowiem barogramy z wcześniejszych lat nie zachowały się w komplecie.
Zmiany ciśnienia w ciągu doby czy w ciągu kilku godzin mogą być duże,
co szczególnie jest związane z nagłymi zmianami pogody podczas przechodzenia
frontów atmosferycznych. Według ustalonych określonych kryteriów wybrano
przypadki wzrostów i spadków ciśnienia atmosferycznego zapisane na barogramach. Z dość dużą dokładnością można jednak odtworzyć zmiany ciśnienia
w ciągu kilku godzin, a tym bardziej w ciągu doby. Zwykle rozpatruje się zmiany ciśnienia ≥8 hPa w ciągu dnia (Kozłowska-Szczęsna i in. 2004). W tej pracy
zastosowano ostrzejsze kryteria, według których z pięćdziesięciolecia 1951-2000
wybrano charakterystyczne szybkie zmiany ciśnienia zgodnie z przedstawionymi poprzednio założeniami A i B (Tab. 2.2, Tab. 2.3). Określono je jako zmiany
gwałtowne, zgodnie z założeniami zamawianego przez Ministerstwo Środowiska
projektu badawczego nr PBZ-KBN-086/P04/2003, realizowanego m.in. przez
pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Kryteria te okazały się dość surowe, bowiem w ciągu pięćdziesięcioletnich
zapisów barograficznych znaleziono tylko 16 przypadków gwałtownych zmian
zaliczonych do kategorii A (Tab. 2.2). Zaledwie 12 przypadków ekstremalnych
wzrostów i spadków ciśnienia można było włączyć do kategorii B (Tab. 2.3). Opis
kilku z nich jest przytoczony poniżej (Czarnota 2006).
Szybkie wzrosty i spadki wartości ciśnienia (B) wystąpiły wyłącznie w chłodnej
części roku, w miesiącach od października do kwietnia. Spośród zanotowanych
12 przypadków tylko jeden dotyczył spadku ciśnienia, pozostałe odznaczyły
się szybkim wzrostem.
Szybkie zmiany ciśnienia zaliczone do kategorii A (Tab. 2.2) zdarzały
się głównie w miesiącach zimowych, aż w 81% przypadków. Pozostałe pojedyncze zdarzenia miały miejsce w marcu, kwietniu i listopadzie. W tej kategorii
przeważały spadki ciśnienia. Największy spadek ciśnienia w ciągu doby zaobserwowano 9 grudnia 1965 roku (Tab. 2.2). Przy bardzo szybko zmieniającej
się sytuacji synoptycznej z wyżowej na sytuację cyklonalną z adwekcją powietrza
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z południowego zachodu nie nastąpiła większa zmiana pogody, zachmurzenie
przez chmury wysokie było niewielkie, temperatura powietrza utrzymywała
się w pobliżu 0oC, opadów nie było.
Największy wzrost ciśnienia w ciągu doby odczytano z barogramu z dnia
9 grudnia 1973 roku (Tab. 2.2). Nad południową Polską utrzymywała się najpierw
bruzda cyklonalna, powietrze było zamglone i zapylone, wystąpił opad deszczu,
a następnego dnia już nasunął się wyż z centrum nad tym regionem. Wiał umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
Gwałtowny spadek ciśnienia wystąpił 8 lutego 1965 roku (Tab. 2.3), od północy do godz. 03.00 CSE. Pogoda w ciągu tej i poprzedniej doby była niezwykle
dynamiczna. Wiał wiatr ze średnią prędkością 10 m· s-1 z północy i północnego
zachodu, a w nocy z porywami do 15 m· s-1. Temperatura powietrza w ciągu doby
wzrosła o ponad 20oC. Zmianę pogody wraz z nagłym spadkiem ciśnienia spowodowała adwekcja świeżej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku
i Morza Północnego.
Największa zmiana ciśnienia w ciągu 3 godzin wystąpiła 2 stycznia 1976 roku
(Tab. 2.3). Skok ciśnienia wystąpił między godziną 12.00 a 15.00 CSE. Był to wzrost
ciśnienia o 12 hPa. Początkowo wiatr był słaby z zachodu i południowego zachodu,
ale wzmagał się i zmieniając kierunek na północno-zachodni, wiał z prędkością 12 m· s-1.
Zachmurzenie najpierw całkowite przez chmury Nimbostratus i Cumulonimbus
w godzinach popołudniowych zmniejszyło się, pojawiły się chmury Stratocumulus
i Altostratus, z których wieczorem padał śnieg o słabym natężeniu.
Inne przypadki wzrostu ciśnienia o wartości 10 hPa/3 godziny, wykazane
w dalszej części Tab. 2.3, faktycznie trwały dalej w dłuższym fragmencie doby,
ale tu ograniczono się do wybrania tych zdarzeń, wśród których zmiana ciśnienia
dotyczyła tylko 3 godzin i wynosiła co najmniej l0 hPa. Większość przypadków
wzrostów i spadków ciśnienia w ciągu doby miała miejsce w grudniu, co jest
związane ze wzmożoną dynamiką przepływów mas powietrza i wynikającą
z niej dużą zmiennością typów pogody.

Podsumowanie
Ciśnienie atmosferyczne jako jeden z elementów meteorologicznych jest
stosunkowo rzadko badane w oderwaniu od sytuacji synoptycznych. Wydaje się
jednak dobrym uzupełnieniem do charakterystyki klimatu wybranego regionu.
Opracowanie krakowskiej serii barometrycznej wykonano bez redukcji danych
do poziomu 0 m n.p.m. W części „Roczny przebieg według wartości średnich
ciśnienia” na podstawie średnich miesięcznych wartości ciśnienia ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ, wyliczonych z danych z lat 1901-2000,
przedstawiono uśredniony rozkład tych wartości w ciągu roku. Rozkład ten jest
reprezentatywny dla Europy Środkowej, z charakterystyczną większą wartością
ciśnienia w październiku, nie oddaje jednak bardzo zmiennych wartości ciśnienia
w poszczególnych miesiącach. Średnie te mogą mieć duży zakres zmienności, prze-
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kraczający w miesiącach zimowych 25 hPa i dlatego bardzo przydatna jest znajomość
wartości ekstremalnych zamieszczonych w tym opracowaniu (Tab. 2.1).
W przebiegu wieloletnim można zauważyć charakterystyczne fazy, których
wyjaśnienie wymaga wnikliwych studiów nad zmiennością cyrkulacji mas powietrza w skali całej Europy i zmiennością układów makrocyrkulacyjnych. Zmienność
wartości ciśnienia i fluktuacje typu nieokresowego są z pewnością odzwierciedleniem zmian makrotypów cyrkulacji w Europie. W każdym miesiącu, z wyjątkiem marca, zauważalny jest słaby trend spadkowy wartości średnich ciśnienia,
co świadczy o silnym wpływie cyrkulacji strefowej. Średnie roczne wartości również wykazują tendencję dodatnią.
W części zatytułowanej „Gwałtowne dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego” przedstawiono częstość występowania przypadków określonych zmian
w ciągu 24 i w ciągu 3 godzin. Surowe kryteria wyodrębniania takich zmian
powodują, że można do nich zakwalifikować zaledwie 0,15% badanych spadków
i wzrostów ciśnienia. Większość gwałtownych wzrostów i spadków ciśnienia występuje w zimie. Wnioskowanie o częstości dobowych zmian ma słabe podstawy
statystyczne, dlatego ograniczono się jedynie do zasygnalizowania pojawienia
się takich niezwykłych zdarzeń pogodowych.
Przy rozważaniu warunków biometeorologicznych zmiany ciśnienia w krótkim czasie, tj. w ciągu kilku godzin lub w ciągu doby, są bardzo istotne. Przytoczone przykłady z pięćdziesięciolecia 1951-2000 potwierdzają opinię, że niewidoczne,
ale silnie odczuwalne przez meteoropatów gwałtowne zmiany ciśnienia mogą
się przyczynić do znacznego nawet pogorszenia stanu zdrowia.

Air pressure
Summary
The Cracow series of observations of air pressure is considered to be very valuable, due to its homogeneity of site of measurements. After each measurement,
the reading of the position of the mercury meniscus in the barometer was adjusted by
a set of corrections: the instrumental correction and adjustments for latitude and Earth’s
radius (altitude above sea level). Each measurement was reduced to air temperature
of 0ºC but a reduction of the pressure value to sea level was not applied to the calculations. Throughout the entire 20th century the mercury barometer was located in precisely
the same place, inside the Śniadecki College building, on the second floor. The altitude
of the surface of the mercury-filled reservoir was trigonometrically determined
as 220 meters above sea level.
Atmospheric pressure, as one of meteorological elements, is relatively seldom
analyzed in isolation from synoptic situations. However, it seems to be a good
complement to the characterization of the climate of a chosen region. Table 2.1,
in the part of the paper entitled Annual course according to mean pressure values
presents the distribution of these values (1901-2000) within a year. The study
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has been carried out on the basis of mean monthly values of pressure registered
at the Research Station of the Department of Climatology, Institute of Geography
and Spatial Management and Jagiellonian University. Although this distribution
is representative of Central Europe, with the distinctive higher value of pressure
in October, it does not show the variability of pressure values in particular months. The range of variability of the means can be very wide, exceeding 25 hPa
in winter months. Therefore, familiarity with the extreme values presented in this
paper can prove to be very useful (Table 2.1).
In the long-term some characteristic phases can be observed, whose interpretation
requires a thorough investigation of the variability of air masses circulation in the scale
of Europe and the changeability of macrocirculation patterns (Figures 2.1, 2.2). Beyond
doubt the variability of pressure values and nonperiodic fluctuations reflect the changes
in circulation macrotypes in Europe. In every month except March a weak downward
trend in the mean pressure values is noticeable, which indicates a strong influence of zonal
circulation. Mean annual values also display a positive tendency (Figures 2.2).
In the part entitled Abrupt 24-hour changes in atmospheric pressure, the frequency
of particular changes within 24 and 3 hours has been presented (Table 2.2, Table 2.3).
Strict criteria for distinguishing such changes allow only 0.15% of all studied
drops and rises of air pressure to be classified among them. Most of the extremely abrupt pressure drops and rises occur in wintertime. Drawing conclusions
about the frequency of daily changes has weak statistical foundations, therefore
the authoress has limited herself to only mentioning the occurrence of such unusual
weather events. When considering the biometeorological conditions, short-time
pressure changes, i.e. changes which occur within a few hours or one day, are very
significant. The examples from the 50-year long period of 1951-2000 corroborate
the opinion that abrupt changes in pressure, unseen but strongly sensed by people
suffering from meteopathy, can even contribute to serious deterioration of their
state of health.
Translated by Monika Grzyborowska
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Promieniowanie słoneczne
Warunki klimatyczne określonego miejsca kształtowane są przede wszystkim
ilością energii dochodzącej do podłoża oraz sposobem jej wykorzystania w różnego rodzaju procesach fizycznych. Z tych względów w badaniach klimatycznych
ważne jest poznanie składników bilansu promieniowania powierzchni czynnej
oraz jego struktury.
Pomiary promieniowania słonecznego w Krakowie na szerszą skalę rozpoczęto pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. W 1967 roku na tarasie budynku Instytutu
Geografii UJ przy ul. Grodzkiej 64 założona została przez Zakład Klimatologii UJ
stacja aktynometryczna, na której wykonywano codzienne pomiary natężenia
promieniowania słonecznego bezpośredniego, rozproszonego i całkowitego.
W roku 1976, po przeniesieniu stacji do Ogrodu Botanicznego UJ, rozszerzono
zakres pomiarów na pozostałe składniki bilansu promieniowania. Prowadzone
na tych stacjach badania aktynometryczne przyniosły szereg bardzo ciekawych
i cennych wyników.
Pomiary natężenia promieniowania słonecznego zapoczątkował Mieczysław Hess, a kontynuował je Zygmunt Olecki i oni też najbardziej zasłużyli się
w rozwoju badań aktynometrycznych w Krakowie. W swoich pracach poruszali
również problemy wpływu zanieczyszczenia powietrza na stosunki radiacyjne
w Krakowie (Hess i in. 1980; Hess i in. 1989; Hess, Olecki 1990). Olecki badał też
wieloletnią zmienność składników bilansu promieniowania (Olecki 1973; 1975;
1986; Morawska-Horawska, Olecki 1996), zajmował się także zmianami przezroczystości atmosfery (Olecki 1992). Cennym wkładem do poznania stosunków
solarnych w Krakowie na podstawie długoletniej serii usłonecznienia są również
prace Morawskiej-Horawskiej (1963; 1984; 2002), Morawskiej-Horawskiej i Oleckiego
(1996), a także Matuszko (2004; 2006).
Do opracowania charakterystyki ważniejszych czynników kształtujących
radiacyjne cechy klimatu miasta Krakowa wykorzystano składniki bilansu promieniowania, przezroczystość atmosfery i albedo oraz przedstawiono ich zmienność w czasie i w przestrzeni. W opracowaniu wykorzystano istniejącą literaturę
dotyczącą tego zagadnienia, a zawierającą informacje o pomiarach i wynikach
badań aktynometrycznych w Krakowie. Skorzystano również z długoletniej serii
pomiarowej usłonecznienia w Krakowie z lat 1901-2000, którą posłużono się do
obliczenia całkowitego promieniowania słonecznego. Wykorzystano również
materiały z zakresu teledetekcji satelitarnej do oszacowania zdolności odbijania
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promieniowania słonecznego od powierzchni miasta. Wszystkie analizy przestrzenne oraz modelowanie rozkładu promieniowania słonecznego wykonano
przy użyciu narzędzi Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS).

Promieniowanie pozaatmosferyczne
Promieniowanie słoneczne jest źródłem energii dla wszelkich procesów
zachodzących zarówno w atmosferze, jak i na powierzchni Ziemi. Ponad 99%
energii promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi mieści
się w przedziale długości fal od 0,3 do 4,0 μm, a więc w postaci promieniowania
krótkofalowego. Gęstość strumienia promieniowania słonecznego dochodzącego
do górnej granicy atmosfery przy średniej odległości Ziemi od Słońca i padającego
na powierzchnię prostopadłą (stała słoneczna) wynosi 1367 W· m-2 (Paszyński
i in. 1999). W związku z ruchem Ziemi po orbicie eliptycznej jej odległość od
Słońca w przebiegu rocznym ulega zmianom i jest przyczyną wahań natężenia
promieniowania słonecznego dochodzącego do górnej granicy atmosfery w granicach ±3,5%. Natężenie promieniowania słonecznego w Krakowie determinuje
położenie geograficzne, a przede wszystkim szerokość geograficzna (φ=50°N)
i wynikające z tego uwarunkowania astronomiczne tj. dopływ potencjalnej energii
promieniowania słonecznego do górnej granicy atmosfery, który przedstawiono
w tabeli 3.1. W skali roku obserwuje się duże różnice w sumach miesięcznych
promieniowania pozaatmosferycznego, od 241 MJ· m-2 w grudniu do 1261 MJ· m-2
w czerwcu (Tab. 3.1). W miesiącach letnich tj. w czerwcu i lipcu suma promieniowania
słonecznego na górnej granicy atmosfery stanowi 14% sumy rocznej, podczas gdy
w miesiącach zimowych w grudniu i styczniu zaledwie 3%. Na ciepłe półrocze od kwietnia do września przypada aż 72% rocznej sumy insolacji na górnej granicy atmosfery.
Tab. 3.1. Sumy miesięczne promieniowania słonecznego [MJ· m-2] na powierzchni prostopadłej na górnej granicy atmosfery nad Krakowem (Tablice słoneczne)
Tab. 3.1. Monthly insolation on a perpendicular surface on upper limit of atmosphere
over Cracow [MJ· m-2] (Tablice słoneczne)

Przezroczystość atmosfery
Zanieczyszczenie powietrza przez pyły w połączeniu ze znajdującą się w nim
parą wodną prowadzi do zmniejszenia jego przezroczystości. Przezroczystość odzwierciedla zatem procesy zachodzące w atmosferze i jest jednym z ważniejszych
czynników kształtujących stosunki insolacyjne. Do charakterystyki przezroczy-
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stości powszechnie stosuje się współczynnik przezroczystości atmosfery oparty
na prawie Bouguera, który określa się jako stosunek natężenia promieniowania
słonecznego przy powierzchni Ziemi do natężenia promieniowania na górnej
granicy atmosfery przy określonej liczbie mas optycznych atmosfery.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Oleckiego (1992), w kształtowaniu przezroczystości atmosfery w Krakowie bardzo dużą rolę odgrywa emisja
zanieczyszczeń powietrza wskutek czego przezroczystość w mieście jest mniejsza
niż na obszarach pozamiejskich. Średnie miesięczne wartości współczynnika przezroczystości wahały się w granicach od 0,590 do 0,656 (Tab. 3.2) bez wyraźnego
przebiegu rocznego z minimum w lecie a maksimum w jesieni. Obserwowany od
lat 90. ubiegłego stulecia malejący trend koncentracji zanieczyszczeń powietrza
i stopniowa poprawa warunków aerosanitarnych w Krakowie pozwala przypuszczać, iż stopniowo zmniejsza się również zmętnienie powietrza, a tym samym
wzrasta przezroczystość atmosfery.
Tab. 3.2. Średnie miesięczne współczynniki przezroczystości atmosfery w Krakowie
przy bezchmurnej pogodzie o godzinie 12.30 czasu lokalnego w okresie 1968-1985
wg Oleckiego (1992)
Tab. 3.2. Mean monthly values of the transparency coefficients of atmosphere in Cracow
under a cloudless weather at 12.30 local time in the period 1968-1985 after Olecki (1992)

Promieniowanie bezpośrednie
Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do
powierzchni Ziemi, jak już wspomniano, uzależnione jest głównie od czynników
astronomicznych, które powodują jego cykliczną zmienność w ciągu roku i w ciągu
dnia. Zależy ono także od warunków pogodowych (Wojkowski, OlechnowiczBobrowska 2001). Istotne znaczenie mają również elementy topografii miejsca obserwacji takie jak ekspozycja, nachylenie, wysokość względna oraz zasłonięcie horyzontu.
Z badań przeprowadzonych przez Hessa i in. (1980) wynika, że najwyższe
chwilowe natężenie bezpośredniego promieniowania na powierzchnię prostopadłą
w porze południowej w Krakowie dochodziło do 963 W· m-2 w marcu, co stanowi
70% wartości stałej słonecznej (Tab. 3.3). Duże wartości natężenia obserwowane
w ciągu dnia w godzinach południowych wynikają z największej wysokości
Słońca. W przebiegu rocznym maksymalne chwilowe natężenie promieniowania
słonecznego występowało w miesiącach wiosennych charakteryzujących się małym zachmurzeniem, niską wilgotnością powietrza oraz dużą przezroczystością
atmosfery i wahało się w przedziale od 935 do 963 W· m-2 (Tab. 3.3). Średnie miesięczne natężenie promieniowania bezpośredniego w godzinach południowych
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było znacznie mniejsze i w ciągu roku mieściło się w przedziale od 405 do 740
W· m-2. Największe zmiany miały miejsce wiosną, kiedy to następował gwałtowny wzrost jego natężenia od styczniowego minimum do maksimum w kwietniu,
a następnie – po wyrównanych wartościach lata – malało ono do grudnia.
Porównawcze badania promieniowania słonecznego w Krakowie z obszarem
pozbawionym zanieczyszczeń powietrza pochodzenia miejskiego i przemysłowego w Gaiku-Brzezowej wykazały, że bezpośrednie promieniowanie słoneczne
w Krakowie jest przez cały rok mniejsze średnio o 17% niż na terenach pozamiejskich (Hess, Olecki 1990).
Tab. 3.3. Maksymalne i średnie natężenie promieniowania bezpośredniego [W· m-2] na
powierzchnię prostopadłą przy bezchmurnym niebie o godzinie 12.30 czasu lokalnego
w Krakowie w okresie 1968-1975 wg Hess i in. (1980)
Tab. 3.3. Maximum and mean direct solar radiation [W· m-2] on a perpendicular surface
in Cracow under a cloudless weather at 12.30 local time in the period 1968-1975 after
Hess et al. (1980)

Promieniowanie rozproszone
Promieniowanie słoneczne przechodząc przez atmosferę jest przez nią pochłaniane oraz ulega rozpraszaniu. W przypadku czystej atmosfery i bezchmurnej pogody zasadniczą rolę w rozpraszaniu odgrywają gazowe składniki powietrza.
Hess i in. (1980) wykazał, że średnie wartości natężenia promieniowania
rozproszonego w godzinach południowych przy typie pogody bezchmurnej wahają się w ciągu roku od 98-154 W· m-2 w miesiącach zimowych do 223-237 W· m-2
w okresie lata (Tab. 3.4). Przyczyną tego jest zapewne większa zawartość pary
wodnej w atmosferze na skutek jej wyższej temperatury.
Udział promieniowania rozproszonego w bilansie radiacyjnym wzrasta
szczególnie podczas pogody pochmurnej, kiedy to stanowi całą krótkofalową
energię, jaka dociera do powierzchni Ziemi. Na terenach zurbanizowanych i przemysłowych w warunkach dużego zmętnienia atmosfery wskutek zachmurzenia
bądź silnego zanieczyszczenia powietrza natężenie promieniowania rozproszonego
może osiągać stosunkowo duże wartości. Potwierdzają to wyniki badań Hessa i in.
(1980), który stwierdził, że przy średnich warunkach zachmurzenia natężenie
promieniowania rozproszonego w Krakowie w godzinach południowych zmienia
się od 77-154 W· m-2 w zimie do 251-279 W· m-2 w miesiącach letnich.
Porównanie promieniowania rozproszonego w Krakowie i na obszarze pozamiejskim wykazało, że w ciągu całego roku jest ono w mieście większe średnio
o 7% (Hess, Olecki 1990).
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Tab. 3.4. Natężenie promieniowania rozproszonego [W· m-2] przy bezchmurnym
i zachmurzonym niebie o godzinie 12.30 czasu lokalnego w Krakowie w okresie 1968-1975
wg Hessa i in. (1980)
Tab. 3.4. Diffuse solar radiation [W· m-2] in Cracow under a cloudless and cloudy weather
at 12.30 local time in the period 1968-1975 after Hess et al. (1980)

Całkowite promieniowanie słoneczne
Całkowite promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię Ziemi jest
sumą promieniowania przychodzącego bezpośrednio od tarczy słonecznej oraz
promieniowania rozproszonego dochodzącego od nieba. Korzystając ze wzoru
Blacka (1956) na podstawie usłonecznienia rzeczywistego obliczono sumy miesięczne i roczne całkowitego promieniowania słonecznego dla Krakowa za okres
1901-2000. Z wyliczonych wartości wynika, że w ciągu roku Kraków otrzymuje
średnio 3883 MJ· m-2 energii (Tab. 3.5). Najniższe sumy miesięczne występują
w grudniu i w styczniu, później rosną do miesięcy letnich, a następnie stopniowo
maleją aż do grudnia. Jak widać w tabeli 3.5, sumy miesięczne w grudniu wahają
się od 52 do 88 MJ· m-2, ze średnią 69 MJ· m-2, co stanowi około 2% sumy rocznej.
Najwyższe średnie miesięczne sumy promieniowania całkowitego mają miejsce
w czerwcu i lipcu i wynoszą odpowiednio 588 i 599 MJ· m-2. Miesiące letnie charakteryzują się również największą zmiennością sum promieniowania. Udział średniej
miesięcznej sumy promieniowania w czerwcu i lipcu w sumie rocznej wynosi 30%.
Na okres od maja do sierpnia przypada blisko 58% sumy rocznej promieniowania
całkowitego, podczas gdy od listopada do lutego tylko 10% tej sumy.
Tab. 3.5. Sumy miesięczne i roczne promieniowania całkowitego [MJ· m-2] w Krakowie
za okres 1901-2000
Tab. 3.5. Monthly and annual global solar radiation [MJ· m-2] in Cracow in the period
1901-2000
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Ryc. 3.1. Przebieg rocznych sum całkowitego promieniowania słonecznego w Krakowie
w latach 1901-2000
Fig. 3.1. Course of annual sums of global solar radiation in Cracow in the period
1901-2000

Przedstawiony na rycinie 3.1 przebieg rocznych sum całkowitego promieniowania słonecznego w Krakowie w okresie 1901-2000 ilustruje zmienność promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Na wykresie można
zauważyć dość szeroki zakres wahań rocznych sum promieniowania. Najmniejsza
suma promieniowania całkowitego wystąpiła w Krakowie w 1980 roku i wyniosła
3305 MJ· m-2, a największa 4374 MJ· m-2 w 1943 roku.
Analizę okresowych fluktuacji całkowitego promieniowania słonecznego
w Krakowie w stuleciu 1901-2000 przeprowadzono w oparciu o wygładzone
pięcioletnie średnie ruchome rocznych sum promieniowania. Przedstawiona na
rycinie 3.1 wygładzona krzywa wskazuje, że w stuleciu 1901-2000 można wydzielić
cztery podokresy. W pierwszym okresie obejmującym lata 1901-1941 roczne sumy
całkowitego promieniowania słonecznego oscylowały wokół średniej wieloletniej.
Następnie w latach 1942-1953 wzrosły powyżej średniej, a w kolejnym okresie
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1954-1991 były od niej niższe. Po roku 1992 rozpoczął się okres, kiedy to roczne
sumy całkowitego promieniowania słonecznego ponownie zaczęły oscylować
wokół wartości średniej wieloletniej.
Do oceny długookresowej tendencji zmian całkowitego promieniowania
słonecznego w analizowanym stuleciu zastosowano metodę regresji liniowej,
w której zależność między czasem a rocznymi sumami promieniowania słonecznego
wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów. Obliczony dla stulecia 1901-2000
trend liniowy na poziomie α = 0,05 jest statystycznie istotny, a współczynnik trendu
jest ujemny i wynosi -2,4 MJ· m-2· rok-1 (Ryc. 3.1). Podobnie jak w Krakowie malejącą
tendencję zmian całkowitego promieniowania słonecznego obserwuje się również
w wielu innych aglomeracjach miejskich Europy (Bogdańska, Podogrocki 2000).
W warunkach bezchmurnej pogody natężenie promieniowania całkowitego
zależy przede wszystkim od promieniowania bezpośredniego, które stanowi zasadniczą jego część. Hess i in. (1980) wykazał, że w przebiegu rocznym natężenie
promieniowania całkowitego w Krakowie zmieniało się w godzinach południowych od 209 W· m-2 w grudniu do 865 W· m-2 w lipcu (Tab. 3.6). Duża przezroczystość atmosfery wiosną sprawia, że jego natężenie w miesiącach wiosennych (od
marca do maja) było większe średnio o 56% w porównaniu z miesiącami jesiennymi
(od września do listopada) i mniejsze średnio o 38% od wartości występujących
latem (od czerwca do sierpnia).
Tab. 3.6. Natężenie promieniowania całkowitego [W· m-2] przy bezchmurnym i zachmurzonym niebie o godzinie 12.30 czasu lokalnego w Krakowie w okresie 1968-1975
wg Hessa i in. (1980)
Tab. 3.6. Global solar radiation [W· m-2] in Cracow under a cloudless and cloudy weather
at 12.30 local time in the period 1968-1975 after Hess et al. (1980)

Podczas pogody pochmurnej natężenie promieniowania bezpośredniego maleje, a więc obniża się również intensywność promieniowania całkowitego. Straty
te są jednak częściowo rekompensowane poprzez jednoczesny wzrost natężenia
promieniowania rozproszonego.
Porównując promieniowanie całkowite w Krakowie z obszarem pozamiejskim Hess i Olecki (1990) stwierdzili, że na terenie Krakowa jego wartości
są mniejsze niż poza granicami miasta średnio o 10-25% w zimie i o 2-7% w lecie.
Udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym nie jest stały i zmienia się w przebiegu rocznym od około 50% w lecie
do ponad 70% w zimie (Tab. 3.7).
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Tab. 3.7. Udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu
słonecznym [%] w Krakowie w okresie 1968-1975 wg Hessa i in. (1980)
Tab. 3.7. Share of the diffuse radiation in global solar radiation [%] in Cracow in the period
1968-1975 after Hess et al. (1980)

Albedo powierzchni miasta Krakowa
Całkowite promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię Ziemi jest
przez nią w znacznej części pochłaniane oraz ulega częściowemu odbiciu. Natężenie
promieniowania odbitego uzależnione jest od całkowitego promieniowania słonecznego oraz od charakteru powierzchni odbijającej. Albedo jest liczbową charakterystyką określającą zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego
wyrażone stosunkiem promieniowania słonecznego odbitego do padającego.
Wartość albedo zależy przede wszystkim od rodzaju powierzchni odbijającej,
jej barwy i szorstkości, ale może mieć na nią wpływ również wysokość Słońca nad
horyzontem, czyli kąt padania promieni słonecznych. W przebiegu dobowym albedo
powierzchni Krakowa zmienia się raczej nieznacznie ze względu na dużą szorstkość
powierzchni miasta, za to w ciągu roku może wahać się w bardzo szerokich granicach. W tabeli 3.8 przedstawiono wyznaczone przez Kozłowską-Szczęsną (1973)
średnie miesięczne wartości albedo dla Krakowa i jego otoczenia. Wahania średnich
miesięcznych wartości albedo w przebiegu rocznym (0,19-0,48) spowodowane
są głównie zmianami wilgotności podłoża, fazami rozwoju roślin i pojawiającą się
w zimie pokrywą śnieżną (Tab. 3.8). Wartości albedo wyznaczone przez Kozłowską
-Szczęsną (1973) nie są jednak do końca wiarygodne, ponieważ albedo dla miasta
powinno być raczej mniejsze niż albedo dla powiatu krakowskiego.
W odróżnieniu od instrumentalnych metod określania wartości albedo, w niniejszym opracowaniu, dla oceny zdolności odbijania promieniowania słonecznego
powierzchni miasta Krakowa, posłużono się zdjęciem satelitarnym LANDSAT-7.
Tab. 3.8. Średnie miesięczne wartości albeda miasta Krakowa i powiatu krakowskiego
wg Kozłowskiej-Szczęsnej (1973)
Tab. 3.8. Mean monthly values of the albedo in Cracow and in province after Kozłowska
-Szczęsna (1973)
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Wykorzystano w tym celu promieniowanie zarejestrowane przez skaner ETM+
(Enhanced Thematic Mapper Plus) w kanale panchromatycznym (Irish 2000)
z rozdzielczością przestrzenną 15 m/piksel i obejmującym część zakresu widzialnego i podczerwieni w przedziale długości fal od 0,52 μm do 0,90 μm. Zdjęcie
wykonane zostało podczas pogody radiacyjnej w dniu 7 maja 2000 roku o godz.
10.24 czasu letniego. Otrzymany obraz zdolności odbijającej powierzchni miasta
Krakowa przedstawiono na rycinie 3.2.
Jak wynika z ryciny 3.2 średnia obszarowa wartość albedo dla miasta Krakowa w obrębie granic administracyjnych kształtowała się tego dnia na poziomie 0,16.
Najniższe zarejestrowane wartości dotyczyły zbiorników wodnych i rzek (średnio
0,04). Jest to związane z silnym pochłanianiem promieniowania słonecznego przez
wodę przy stosunkowo dużym kącie padania promieni słonecznych, który podczas
wykonywania zdjęcia przez satelitę wynosił 53,62°. Najwyższym albedo zarejestrowanym na zdjęciu charakteryzują się pola uprawne z kwitnącym rzepakiem
(średnio 0,29). Przykładowe średnie wartości albedo dla wybranych elementów
powierzchni miasta przedstawiono w tabeli 3.9. Uwagi na temat zróżnicowania
przestrzennego albedo oraz mapa tego zróżnicowania na obszarze Krakowa oparta
jest na jednym tylko obrazie satelitarnym (dla jednego wybranego dnia) i dlatego
nie można wyciągać z niego ogólnych wniosków.
Tab. 3.9. Średnie wartości albedo niektórych elementów powierzchni miasta Krakowa
na podstawie zdjęcia satelitarnego LANDSAT 7 z dnia 7 maja 2000 roku
Tab. 3.9. Mean value of albedo of different surfaces in Cracow on the basis satellite image LANDSAT 7 taken on 7 May 2000
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Promieniowanie pochłonięte
Saldo promieniowania krótkofalowego, czyli promieniowanie słoneczne
pochłonięte przez powierzchnię Ziemi jest różnicą między promieniowaniem
całkowitym a promieniowaniem odbitym. Odgrywa ono zasadniczą rolę
w kształtowaniu warunków klimatycznych danego obszaru, gdyż wpływa na
bilans energetyczny, a przez to na stosunki termiczne i wilgotnościowe przypowierzchniowych warstw atmosfery i jej podłoża (Paszyński i in. 1999).
Obszar Krakowa ze względu na mniejsze albedo odznacza się większym pochłanianiem energii słonecznej niż tereny pozamiejskie. Na podstawie sum całkowitego
promieniowania słonecznego za okres 1901-2000 oraz wartości albedo podanego przez
Kozłowską-Szczęsną (1973) obliczono miesięczne i roczne sumy promieniowania pochłoniętego. Średnia roczna suma promieniowania pochłoniętego na obszarze miasta
Krakowa za okres 1901-2000 wyniosła 2990 MJ· m-2 (Tab. 3.10).
Sumy tego promieniowania zmieniają się w ciągu roku w bardzo szerokich
granicach od 47 MJ· m-2 w styczniu do 467 MJ· m-2 w lipcu. Na wiosnę (w maju)
oraz latem przy dużej wysokości Słońca i małym albedo przekraczają one wartość
440 MJ· m-2. W zimie natomiast, na skutek zwiększonej zdolności odbijającej powierzchni, spadają one do średnio 60 MJ· m-2, co stanowi zaledwie 2% sumy rocznej.
Tab. 3.10. Sumy miesięczne i roczne promieniowania pochłoniętego [MJ· m-2] w Krakowie
za okres 1901-2000
Tab. 3.10. Monthly and annual absorbed radiation [MJ· m-2] in Cracow in the period
1901-2000

Bilans promieniowania
Bilans promieniowania, a właściwie jego saldo (Paszyński i in. 1999) w pełnym
zakresie widma jest algebraiczną sumą wszystkich strumieni promieniowania
dochodzących do powierzchni czynnej i od niej uchodzących. W skali dobowej
i rocznej stronę przychodową w bilansie promieniowania stanowi przede wszystkim saldo promieniowania krótkofalowego, a więc pochłonięte przez powierzchnię czynną. Stroną rozchodową jest natomiast promieniowanie długofalowe,
w tym wypadku różnica między uchodzącym od powierzchni czynnej ku górze
jej promieniowaniem cieplnym a skierowanym do niej promieniowaniem zwrotnym atmosfery. Paszyński i in. (1987), wykorzystując wzory empiryczne Blacka
i Brunta, obliczyli sumy miesięczne i roczne składników bilansu promieniowania
dla Krakowa za okres 1956-1975 (Ryc. 3.3).
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Ryc. 3.3. Przebieg roczny składników bilansu promieniowania w Krakowie w okresie
1956-1975 wg Paszyńskiego i in. (1987)
Fig. 3.3. Annual course of components of the radiation budget in Cracow in the period
1956-1975 after Paszyński et al. (1987)

Z wyliczonych wartości wynika, że w zakresie długofalowym powierzchnia
czynna w Krakowie w ciągu całego roku traci więcej ciepła wskutek wypromieniowania, niż zyskuje go w postaci promieniowania zwrotnego atmosfery. Bywają jednak
sytuacje, kiedy promieniowanie zwrotne może przyjmować wartości bezwzględne
wyższe niż wypromieniowanie cieplne podłoża – zdarza się to przy napływie ciepłych
mas powietrza nad silnie wychłodzone podłoże. Najintensywniejsze promieniowanie
efektywne wystąpiło we wrześniu, a więc w miesiącu o najmniejszym dla wielolecia
1956-1975 zachmurzeniu (59%), a jednocześnie stosunkowo wysokich temperaturach
powierzchni czynnej i wyniosło średnio -150 MJ· m-2. Wraz ze wzrostem zachmurzenia
wzrasta również natężenie promieniowania zwrotnego atmosfery i dlatego w miesiącu
najbardziej zachmurzonym, jakim jest w Krakowie grudzień (82%), promieniowanie
efektywne było najsłabsze wynosząc średnio -109 MJ· m-2.

Tab. 3.11. Calculated annual global solar radiation [MJ· m-2] in Cracow according to elevation, slope and aspect

Tab. 3.11. Obliczone sumy roczne promieniowania całkowitego [MJ· m-2] w Krakowie w zależności od wysokości, nachylenia
i ekspozycji
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Fig. 3.2. Albedo of surface of Cracow on 7 May 2000

Ryc. 3.2. Albedo powierzchni miasta Krakowa w dniu 7 maja 2000 roku

Fig. 3.4. Annual global solar radiation [MJ·m-2] in Cracow

Ryc. 3.4. Roczna suma całkowitego promieniowania słonecznego [MJ·m-2] na obszarze Krakowa

Fig. 3.5. Daily insolation [MJ·m-2] for winter solstice (22 December) in Cracow

Ryc. 3.5. Suma dobowa całkowitego promieniowania słonecznego [MJ·m-2] podczas przesilenia zimowego (22 grudnia) na obszarze Krakowa

Fig. 3.6. Daily insolation [MJ·m-2] for summer solstice (22 June) in Cracow

Ryc. 3.6. Suma dobowa całkowitego promieniowania słonecznego [MJ·m-2] podczas przesilenia letniego (22 czerwca) na obszarze Krakowa
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Według Paszyńskiego i in. (1987), średnia suma roczna salda promieniowania
w pełnym zakresie widma wyniosła dla Krakowa 1303 MJ· m-2. Jak widać na rycinie
3.3, wielkość ta (saldo promieniowania) przez większą część roku jest w Krakowie
dodatnia. Wyjątkiem jest okres od listopada do lutego, kiedy saldo przyjmuje
ujemne wartości wynoszące średnio -53 MJ· m-2, co świadczy o przewadze strat
ciepła wskutek wypromieniowania nad jego przychodem w postaci pochłoniętego
promieniowania słonecznego w okresie zimy. Wartość maksymalna salda promieniowania wystąpiła w Krakowie w czerwcu i wyniosła średnio 308 MJ· m-2.

Przestrzenny rozkład promieniowania całkowitego
Poza omówionymi uwarunkowaniami astronomicznymi, pogodowymi
i antropogenicznymi, na wartość promieniowania słonecznego otrzymywanego
przez powierzchnię Ziemi wpływa również wysokość nad poziomem morza,
ekspozycja i nachylenie stoków oraz zasłonięcie horyzontu. Urozmaicona rzeźba
obszaru miasta Krakowa powoduje duże zróżnicowanie ilości energii słonecznej
docierającej do powierzchni Ziemi. Do przeprowadzenia bardziej szczegółowej
analizy przestrzennego zróżnicowania warunków insolacyjnych posłużono się
numerycznym modelem terenu miasta Krakowa (WODGiK). Na tej podstawie,
przy wykorzystaniu narzędzi Geograficznych Systemów Informacyjnych, wymodelowano z rozdzielczością przestrzenną 20 m/piksel dopływ całkowitego
promieniowania słonecznego. W modelowaniu posłużono się algorytmem zaproponowanym przez Richa (1994). Algorytm ten oparty jest na prawie Bouguera
opisującym ekstynkcję promieniowania w atmosferze i wykorzystuje numeryczny
model terenu, z którego obliczane są elementy topografii takie jak zasłonięcie
horyzontu, ekspozycje, spadki i wysokości względne. Sumując wynik modelowania dopływu promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego obliczono
całkowite promieniowanie słoneczne i na tej podstawie sporządzono mapy
jego rozkładu na obszarze Krakowa. Modelowanie wykonano dla całego roku
(Ryc. 3.4) oraz dla dni charakterystycznych pod względem czasu trwania tj. przesilenia zimowego (22 grudnia) (Ryc. 3.5) i przesilenia letniego (22 czerwca) (Ryc. 3.6).
Wymodelowane rozkłady przestrzenne promieniowania słonecznego
(Ryc. 3.4, 3.5 i 3.6) świadczą o dużym zróżnicowaniu warunków insolacyjnych obszaru miasta. Roczne sumy promieniowania słonecznego kształtują się
w przedziale od 1531 do 4296 MJ· m-2, a średnia roczna wartość dla analizowanego
obszaru wyniosła 3687 MJ· m-2.
Dla uzyskania informacji ilościowej o warunkach insolacyjnych obszaru
Krakowa w zależności od wysokości nad poziomem morza, nachylenia oraz
usytuowania powierzchni w stosunku do stron świata wydzielono trzy klasy wysokości (poniżej 200, 200-300 i powyżej 300 m n.p.m.), a następnie w każdej z nich
po cztery klasy nachylenia (poniżej 3°, 3°-10°, 10°-20° i powyżej 20°) oraz po osiem
klas ekspozycji terenu (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). Dla tak przygotowanych
klas wyznaczono wartości całkowitego promieniowania słonecznego i obliczono
dla nich wartości średnie i skrajne (Tab. 3.11, 3.12 i 3.13).

Tab. 3.12. Calculated daily insolation [MJ· m-2] for winter solstice (22 December) in Cracow according to elevation, slope and aspect

Tab. 3.12. Obliczone sumy dobowe promieniowania całkowitego [MJ· m-2] podczas przesilenia zimowego (22 grudnia) w Krakowie
w zależności od wysokości, nachylenia i ekspozycji

68
Jakub Wojkowski

Tab. 3.13. Calculated daily insolation [MJ· m-2] for summer solstice (22 June) in Cracow according to elevation, slope and aspect

Tab. 3.13. Obliczone sumy dobowe promieniowania całkowitego [MJ· m-2] podczas przesilenia letniego (22 czerwca) w Krakowie
w zależności od wysokości, nachylenia i ekspozycji
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Jak wynika z tabeli 3.11, najmniej energii otrzymują miejsca położone poniżej
200 m n.p.m. o ekspozycji północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej.
W ciągu roku do stoków północnych dociera średnio o 10% mniej energii niż do
południowych. Różnica w dopływie promieniowania pomiędzy stokami północnymi i południowymi zmienia się w ciągu roku gdyż zależy od kąta padania promieni słonecznych. Największe różnice są w zimie przy niskim położeniu Słońca
i dochodzą do 30% (Tab. 3.12). Bardzo duży wpływ na ilość energii docierającej
do powierzchni Ziemi ma również nachylenie terenu. Dla stoków północnych, im
ich nachylenie jest większe, tym mniej promieniowania słonecznego dopływa do
powierzchni Ziemi. Można to zaobserwować szczególnie w półroczu zimowym
przy małym kącie padania promieni słonecznych (Tab. 3.12).
Do miejsc najmniej nasłonecznionych na obszarze miasta Krakowa należą północne stoki Zrębu Sowińca poprzecinane licznymi wąwozami, północne zbocza góry
Grodzisko koło Tyńca, północne zbocza wzniesień w obrębie Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego, północne stoki Zrębu Krzemionek i Wzgórza Lasoty, północne i północno-zachodnie stoki Pogórza Wielickiego w okolicach Zbydniowic,
Lasowic i Baryczy, zalesione stoki pomiędzy Kosocicami a Rżąką, obszar Działu
Krzeszowickiego pomiędzy osiedlem Na Stoku a Zesławicami oraz nisko położone
dno doliny Sudolskiego Potoku pomiędzy Prądnikiem Czerwonym a Mistrzejowicami. Jak widać są to miejsca o bardzo dużym zasłonięciu horyzontu. Miejscem
najmniej nasłonecznionym na mapie wymodelowanego dopływu promieniowania
słonecznego (Ryc. 3.4) w Krakowie, gdzie roczna suma promieniowania wyniosła
zaledwie 1531 MJ· m-2, jest bardzo strome północne zbocze wyrobiska w Kamieniołomie Liban w Podgórzu.
Najwięcej energii dociera do miejsc charakteryzujących się małym zasłonięciem horyzontu. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń należą do nich wierzchowiny oraz stoki położone powyżej 300 m n.p.m. o ekspozycji południowej,
południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej (Tab. 3.11). Ponadto im
bardziej stoki te są nachylone, tym więcej promieniowania słonecznego do nich
dopływa. W okresie lata stoki południowe otrzymują średnio o 2% więcej energii
promieniowania słonecznego niż tereny płaskie (Tab. 3.13). Przy niskim położeniu
Słońca, co ma miejsce w zimie, różnice te sięgają już ponad 20% (Tab. 3.12).
Do obszarów najbardziej nasłonecznionych na terenie Krakowa zaliczyć
można południowe stoki Zrębu Sowińca od Bielan poprzez Przegorzały do Zwierzyńca, południowe zbocza Działu Pasternika pomiędzy Rząską, Mydlnikami
i Bronowicami Małymi, południowe stoki Działu Witkowickiego w Witkowicach
oraz w Górce Narodowej, południowe i południowo-zachodnie stoki Działu
Mistrzejowickiego i Krzesławickiego, południowe i południowo-wschodnie
zbocza Łuczanowic, południowe stoki Pagóra Łagiewnickiego pomiędzy Wolą
Duchacką, Nowym Kurdwanowem i Piaskami Wielkimi, południowe zbocza
wzniesień Pogórza Wielickiego od Lubiny poprzez Wróblowice, Swoszowice,
Rajsko do Soboniowic, południowo-zachodnie stoki Pagóra Kobierzyńskiego
i Skotnickiego, południowe zbocza Libertowa Górnego, oraz zalesione wzniesienia
w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Ryc. 3.7. Izolinie rozkładu rocznej sumy całkowitego promieniowania słonecznego [MJ·m-2]
wokół Kopca Józefa Piłsudskiego
Fig. 3.7. Contour line of annual global solar radiation distribution [MJ·m-2] around Mound
of Józef Piłsudski
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Na podstawie modelowania dopływu promieniowania słonecznego (Ryc. 3.4)
stwierdzono, iż najbardziej nasłonecznionym miejscem na obszarze Krakowa jest
zbocze Kopca Piłsudskiego położone na wysokości około 372 m n.p.m. i nachylone na południe pod kątem 27°, gdzie roczna suma promieniowania wyniosła
4296 MJ· m-2. Wpisany w krajobraz miasta kopiec jest interesującym miejscem
pod względem rozkładu promieniowania. Usypany w formie ściętego stożka
(Ryc. 3.7) wznosi się na wysokość około 34 m ponad wzgórze Sowiniec (350 m
n.p.m.). Położenie kopca sprawia, że zasłonięcie horyzontu jest tu znikome, przez
co warunki dopływu promieniowania do zboczy kopca są jednakowe. Rozkład
energii promieniowania słonecznego docierającego do stożkowatej powierzchni
kopca zależy wyłącznie od ekspozycji stoków. Różnica w dopływie rocznej energii
pomiędzy zboczem południowym i północnym przekracza 1500 MJ· m-2 natomiast
pomiędzy wschodnim i zachodnim praktycznie nie występuje (Ryc. 3.7).
Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego wykonano również dla
charakterystycznych dni w roku pod względem czasu ich trwania tj. przesilenia
zimowego (22 grudnia) oraz przesilenia letniego (22 czerwca). Podczas przesilenia
zimowego deklinacja Słońca osiąga największe południowe oddalenie od równika
niebieskiego i wynosi -23,5°. Słońce znajduje się wówczas w swoim najniższym
położeniu na niebie, a czas od wschodu do zachodu Słońca jest najkrótszy w roku.
Mały kąt padania promieni słonecznych (≤16,3°) oraz silne urzeźbienie terenu
sprawiają, że na obszarze Krakowa zróżnicowanie dobowych sum promieniowania
w skrajnych przypadkach może w tym dniu być nawet dziesięciokrotne (1070%).
Dobowe sumy całkowitego promieniowania słonecznego podczas zimowego
przesilenia kształtowały się w przedziale wartości 0,15-1,62 MJ· m-2, a średnia
wartość na obszarze miasta wyniosła 0,76 MJ· m-2 (Ryc. 3.5).
Podczas przesilenia letniego deklinacja wynosi +23,5°, a Słońce osiąga wtedy
najwyższe położenie nad horyzontem. Tego dnia łuk dziennej drogi Słońca na
niebie jest najwyższy i najdłuższy w roku. Długi czas dopływu promieniowania
słonecznego oraz duży kąt padania promieni słonecznych (≤63,3°) sprawiają,
że dobowe sumy promieniowania w tym dniu są wysokie, a ich zróżnicowanie
przestrzenne jest znacznie mniejsze niż podczas przesilenia zimowego i nie
przekracza 190%. Dobowe sumy całkowitego promieniowania słonecznego podczas
letniego przesilenia kształtowały się w przedziale wartości od 11,48 do 21,31 MJ· m-2,
a średnia wartość na obszarze miasta wyniosła 20,22 MJ· m-2 (Ryc. 3.6).
Z porównania tych dwóch charakterystycznych dni roku wynika, że podczas
przesilenia zimowego obszar miasta Krakowa otrzymuje średnio 26 razy mniej
energii niż podczas przesilenia letniego, co stanowi 4% wartości sumy dobowej
podczas przesilenia letniego.

Podsumowanie
Czynniki kształtujące bilans energetyczny obszaru Krakowa świadczą o dużej
złożoności radiacyjnych cech jego klimatu. Silna antropopresja środowiska miasta,
przejawiająca się głównie dużą emisją zanieczyszczeń i pary wodnej do atmosfery
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oraz przekształcenia powierzchni czynnej, wyzwala szereg reakcji klimatycznych,
które modyfikują bilans energetyczny i decydują o zmianach mikroklimatycznych,
a w dalszej kolejności oddziałują na topoklimat miasta Krakowa.
Przeprowadzone w ostatnim czterdziestoleciu badania aktynometryczne
dowiodły, że przezroczystość powietrza w Krakowie jest mniejsza niż poza jego
granicami. Dopływ energii promieniowania słonecznego jest tu bardziej ograniczony w porównaniu z terenami pozamiejskimi, pozbawionymi zanieczyszczeń
powietrza pochodzenia miejskiego i przemysłowego. Mała przezroczystość
powietrza w Krakowie zmienia również strukturę całkowitego promieniowania
słonecznego. W ciągu całego roku promieniowanie rozproszone jest tu większe
średnio o 7% niż na obszarze pozamiejskim, a jego udział w całkowitym promieniowaniu słonecznym wynosi średnio około 58%.
O dużych fluktuacjach całkowitego promieniowania słonecznego w Krakowie
w przebiegu wieloletnim świadczą pośrednio pomiary usłonecznienia. Jak wykazały badania, w stuleciu 1901-2000 obserwuje się malejącą tendencję zmian całkowitego promieniowania słonecznego, co jest zjawiskiem typowym dla większości
aglomeracji miejsko-przemysłowych na świecie.
Analiza wysokorozdzielczego zdjęcia satelitarnego wykazała znaczne zróżnicowanie zdolności odbijania promieniowania słonecznego powierzchni Krakowa i jego
otoczenia. Przestrzenna zmienność wartości albedo wynika bezpośrednio ze zróżnicowania struktury użytkowania i pokrycia obszaru miasta. Miasto ze względu na mniejsze albedo pochłania więcej energii niż tereny pozamiejskie. Stwierdzono, że zwarta
zabudowa w ścisłym centrum Krakowa pochłania wiosną średnio ponad 90% energii
całkowitego promieniowania słonecznego, podczas gdy obrzeża miasta średnio 80-84%.
Badania dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Krakowa oraz
w otoczeniu miasta wykazały dużą zmienność przestrzenną jego rozkładu. Silne
urzeźbienie terenu, urozmaicenie form, ekspozycji i spadków, a także znaczne deniwelacje sprawiają, że na stosunkowo małej przestrzeni występuje duże zróżnicowanie warunków insolacyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwięcej
promieniowania słonecznego (średnio o 14% więcej niż wynosi średnia obszarowa)
dociera do miejsc charakteryzujących się małym zasłonięciem horyzontu, a więc
wierzchowin i wysoko położonych stoków i zboczy o ekspozycji południowej,
południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej. Najmniej energii (średnio
o 54% mniej niż wynosi średnia obszarowa) otrzymują natomiast obszary nisko
położone, cechujące się bardzo dużym zasłonięciem horyzontu oraz miejsca
o ekspozycji północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej.

Solar radiation
Summary
The measurements of solar radiation in Cracow began in the 60s of the last
century. In 1967 on the terrace of building of the Institute of Geography of Jagiellonian University at Grodzka Street 64 an actinometric station was located. From
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that time on regular everyday measurements of radiant intesity were carried out.
In 1967 after moving the station to the Botanical Garden of Jagiellonian University,
where it is until today, the range of the measurements was extended to measure
other components of budget radiation. The actinometric measurements carried
out at the station gave a lot of important and interesting results.
The components of radiation balance, atmospheric transparence and
albedo and their changeability in time and space were used to prepare the study
of the characteristics of the most important elements which shape radiation climate
of Cracow. The bibliography connected with the topic and containing information
about the measurements and the results of the actinometric research was used in
the study. The long term series of measurements of the sunshine in Cracow in years
1901-2000 was used to measure the global solar radiation. The materials of remote
sensing was used to estimate ability to reflect the solar radiation from the surface
of the city. The spacious analyses and modelling of the distribution of solar radiation were prepared while using Geographical Information Systems tools (GIS).
The factors shaping radiation balance of Cracow show high complexity
of the radiation features of the climate. The intense activity of man in the town
which can be seen in the pollution level and the emission of water vapour to atmosphere and the transformation of active surface free a series of climate reactions
which modify heat balance and determine climate changes and in longer term
affect the topoclimate of Cracow.
The actinometric researches conducted in the last 40 years show that the air
transparence in Cracow is lower than outside the town. The inflow of solar radiation energy is more limited here in comparison with the rural areas deprived
of industrial and urban air pollution. Mean monthly values of transparency coefficient of atmosphere were from 0.59-0.66 with the minimum in summer and
maximum in autumn. Low air transparency in Cracow changes the structure
of global solar radiation. During the whole year diffuse solar radiation is higher here,
on average, by 7% than on the rural area and is 58% in the global solar radiation.
Comparative measurements of the solar radiation in Cracow with the urban and
industrial area without air pollution showed that direct solar radiation in Cracow
is lower throughout the year by 17% than on rural area.
The measurements of the sunshine show high fluctuation of the global solar
radiation in Cracow. As the reserach shows in the years 1901-2000 the decreasing
tendency of changes of the global solar radiation was observed. It is a typical
phenomena for most industrial agglomerations all over the world.
The analysis of high resolution satelite image shows considerable diversity
of albedo of surface of Cracow and its surroundings. Spacious changeability
of albedo results directly from the diversity of usage structure and land cover
of the town. Town absorbs more energy than rural areas because of lower albedo. It was proved that the dense development in the centre of Cracow absorbs
in spring, on average, more than 90% energy of global solar radiation while
on the outskirts of the town on average 80-84%.
The research of the inflow of solar radiation in Cracow and in the neighborhood showed high spacious changeability of its distribution. Because of high relief
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of the terrain, varied exposure and slope and considerable drop on the relatively
small area the high diversity of insolation conditions. The analysis shows that
the most solar radiation comes to places with low viewshade such as tophills and
highly placed slopes of south, south-east and south-west aspect. The least energy
comes to the places which are placed lower and with high viewshade and north,
north-west and north-east aspect.
Translated by Agnieszka Wojkowska

Dorota Matuszko

Zachmurzenie
Zachmurzenie jest kompleksowym wskaźnikiem stanu atmosfery, jednym
z najważniejszych elementów pogody i klimatu, wywierającym wpływ na bilans
radiacyjny Ziemi i atmosfery, a w konsekwencji na przebieg temperatury podłoża
i powietrza oraz na występowanie opadów.
Krakowski ciąg obserwacji zachmurzenia można uznać za jednorodny, ponieważ zarówno miejsce, jak i metodyka szacowania stopnia zachmurzenia oraz
określania rodzajów chmur nie ulegały tu istotnym zmianom od ponad stu lat.
Dodatkowo pod względem statystycznym jednorodność krakowskiej serii zachmurzenia została zbadana testem relatywnej homogeniczności Alexanderssona
(Alexandersson 1986) i Craddocka (Böhm 1992).
Istnieje wiele prac na temat zachmurzenia Krakowa. Do najważniejszych
należą opracowania Morawskiej (1963), Morawskiej-Horawskiej (1984; 1985; 2002),
Morawskiej-Horawskiej i Oleckiego (1996). W publikacjach tych wykorzystano
wieloletnią serię obserwacji stopnia zachmurzenia i określano tendencje zachmurzenia pod względem ilościowym oraz analizowano ich przyczyny naturalne i antropogeniczne. Również Kuczmarski (1982) zajmował się wieloletnią zmiennością
stopnia zachmurzenia w Krakowie, zwracając uwagę na niekorzystne stosunki
nefologiczne Krakowa i antropogeniczne przyczyny zmian zachmurzenia. Ustrnul
i Niedźwiedź (1994) do badania zachmurzenia w Karpatach wykorzystali także
serię krakowską, stwierdzając że, stosunki nefologiczne kształtowane są głównie
przez makroskalowe procesy cyrkulacyjne i tylko w niewielkim stopniu modyfikowane przez czynniki lokalne. Charakterystykę zachmurzenia w Krakowie pod
względem jakościowym opisała w swych pracach Matuszko (2000b; 2001a; 2003).
Prezentowała zagadnienia wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych
na zachmurzenie (1996; 1998; 2000a; 2000c; 2001c; 2002b), zmiany struktury zachmurzenia w przebiegu wieloletnim, rocznym i dziennym (1992; 1999; 2002a),
związki zachmurzenia z innymi elementami klimatu (2001d; 2001e; 2005) oraz
występowanie nieba bezchmurnego i dni bezchmurnych w Krakowie (1991).
W niniejszym opracowaniu do charakterystyki zachmurzenia wykorzystano
rękopiśmienne materiały archiwalne z lat 1901-2000, będące własnością Zakładu
Klimatologii IGiGP UJ. Codzienny zapis stosunków nefologicznych obejmował wielkość zachmurzenia i rodzaje chmur zanotowane w postaci literowej.
Zachmurzenie oceniane było w trzech terminach, jednak godziny tych obserwacji
w ciągu lat ulegały zmianie (Morawska 1963). Przesunięcie terminu obserwacji
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o godzinę w przypadku zachmurzenia prawdopodobnie nie zakłóca obrazu przebiegu dobowego tego elementu ponieważ chmury nieustannie się przekształcają,
podlegając jedynie obserwacji wizualnej. Ze względu na trudności metodyczne
w dokładności oceny zachmurzenia wydaje się wystarczające określenie terminu
jako rano, południe i wieczór. Pewne nieścisłości mogą wystąpić ewentualnie
w terminie wieczornym, ponieważ wtedy różnica terminu obserwacji dochodziła
do dwóch godzin. Zdarzało się, że obserwacja o godz. 19.00 wykonywana była
przy świetle dziennym, natomiast o godzinie 22.00 panował już zmrok, co mogło
wpływać na jakość oceny zachmurzenia.
Wielkość zachmurzenia do 31 grudnia 1990 roku oceniano w skali od 0 do 10,
a od 1 stycznia 1991 roku w skali od 0 do 8. W celu uzyskania porównywalnych
danych, wartości zachmurzenia ogólnego przeliczono na procenty, przyjmując niebo całkowicie zachmurzone jako 100%. Posługując się standardowymi metodami
statystycznymi obliczono średnie wartości zachmurzenia, liczbę dni bezchmurnych,
pogodnych, pochmurnych i całkowicie zachmurzonych w poszczególnych miesiącach oraz średnie dobowe i roczne. Do analizy trendu wykorzystano metodę regresji
liniowej, której istotność badano przy zastosowaniu współczynnika determinacji.
Dokonano również analizy jakościowej zachmurzenia. W tym celu rozpatrywano 10 rodzajów chmur przyjętych w klasyfikacji międzynarodowej. Występowanie poszczególnych rodzajów chmur analizowano na podstawie danych z lat
1906-2000, gdyż wcześniejsze obserwacje jakościowe zachmurzenia budzą wątpliwości. Częstość występowania rodzajów chmur wyrażono w liczbach przypadków
w miesiącu, z uwzględnieniem poszczególnych terminów klimatologicznych.

Wielkość zachmurzenia
Średnie roczne zachmurzenie w Krakowie na podstawie danych z lat 1901-2000 wynosi 68%. W ciągu badanego wielolecia wartość ta ulegała zmianom
w poszczególnych latach (Ryc. 4.1). Na początku wieku, do 1907 roku wielkość
zachmurzenia malała (do 59%), potem do początku lat 40. wzrastała (78%), następnie przez kolejne 20 lat utrzymywały się stale wysokie wartości (>70%), od
1961 roku wielkość zachmurzenia obniżała się, a od roku 1983 ponownie rosła.
W badanym stuleciu wystąpiły 2 maksima (78%) średniego rocznego zachmurzenia: w roku 1941 i 1952 oraz minimum 56% w 1982 roku oraz 57% w 1921 roku.
Cały XX w. odznacza się niewielkim spadkiem zachmurzenia, istotnym
statystycznie na poziomie ufności 0,05. W pierwszej połowie wieku obserwowany jest trend rosnący zachmurzenia, najsilniej zauważany jesienią (Ryc. 4.2),
w drugiej połowie trend malejący, bardzo wyraźny w zimie. Dla tego okresu
podobne tendencje występują w Łodzi (Wibig 2004), w krajach byłego Związku
Radzieckiego (Sun, Groisman 2000), Poczdamie i wielu regionach kuli ziemskiej
(Dubicka, Limanówka 1994).
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W ciągu roku (Ryc. 4.3) najbardziej zachmurzonym miesiącem jest grudzień
(81%), najmniej sierpień (59%). Miesiące od marca do października mają zachmurzenie poniżej 70%. Znacznie większe zachmurzenie w zimie związane jest
z przewagą o tej porze roku sytuacji cyklonalnych z frontami atmosferycznymi
i powietrzem polarnym morskim. W zimie nawet przy sytuacjach antycyklonalnych może występować duże zachmurzenie ze względu na istnienie inwersji
temperatury powodującej powstawanie mgieł i niskich chmur warstwowych.
W ciepłej połowie roku o mniejszym średnim zachmurzeniu decyduje przewaga
chmur konwekcyjnych, które pojawiają się w godzinach południowych i zanikają
wieczorem.
W minionym stuleciu najwyższe wartości średniego miesięcznego zachmurzenia dochodziły do 98% i pojawiły się w lutym 1913 i 1952 roku oraz w grudniu
1959 roku, a absolutne minimum (32%) wystąpiło w marcu 1921 roku. Wyjątkowo duże zachmurzenie (o 10% większe od średniej stuletniej) w 1941 i 1952
roku stwierdzono także (Morawska 1963) w Warszawie, Poznaniu i Zakopanem,
co świadczy o rozległości jego zasięgu.

Ryc. 4.1. Przebieg wieloletni średniego rocznego zachmurzenia [%] w Krakowie w latach
1901-2000
Fig. 4.1. Multi-annual course of mean yearly cloudiness [%] in Cracow in the years 1901-2000
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Ryc. 4.2. Sezonowe średnie zachmurzenie ogólne [%] w Krakowie w latach 1901-2000
Fig. 4.2. Mean seasonal total cloud cover in Cracow in the years 1901-2000

Ryc. 4.3. Przebieg roczny średniego miesięcznego zachmurzenia [%] w Krakowie w latach
1901-2000
Fig. 4.3. Annual course of average monthly cloudiness [%] in Cracow in the years 1901-2000
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Dni bezchmurne, pogodne, pochmurne, z całkowitym
zachmurzeniem

W niniejszej pracy określenie „niebo bezchmurne” stosowano wyłącznie
w przypadku zupełnego braku chmur w danym terminie obserwacyjnym, zaś za
dzień bezchmurny przyjęto taki, w którym niebo było bez chmur w czasie trzech
obserwacji klimatologicznych.
Przebieg wieloletni liczby przypadków występowania nieba bezchmurnego
(Matuszko 1991) potwierdza wyróżnione w oparciu o średnią roczną wielkość
zachmurzenia okresy o mniejszym lub większym pokryciu nieba chmurami
w badanym wieloleciu (Ryc. 4.4). W latach najbardziej zachmurzonych (1941-1960)
niebo bezchmurne pojawiało się najrzadziej, natomiast w latach z najmniejszym
zachmurzeniem (1961-2000) – najczęściej. Zdecydowanie najwięcej obserwacji
bezchmurnego nieba wystąpiło w latach 1982-1992. Średnio co piąty wieczór,
co szósty poranek i co jedenaste południe w tym okresie było bezchmurne. Także
pierwsze pięciolecie badanego okresu cechuje duża częstość występowania nieba

Ryc. 4.4. Przebieg wieloletni liczby dni bezchmurnych, pogodnych, pochmurnych i z całkowitym zachmurzeniem w Krakowie w latach 1901-2000
Fig. 4.4. Multi-annual course of the number of cloudless, clear, overcast, total cloudiness
days in Cracow in the years 1901-2000
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bezchmurnego, szczególnie w terminie wieczornym (częściej niż co czwarty wieczór był bezchmurny). Najrzadziej bezchmurne niebo pojawiało się w latach 40.
i 50.; tylko przez 10 dni 1955 roku w południe, a przez 12 dni rano i w południe
1956 roku. W stuleciu najczęściej (690 razy) bezchmurne niebo wystąpiło w październiku wieczorem, najrzadziej (107 razy) w czerwcu w południe.
Dni bezchmurne występują w Krakowie stosunkowo rzadko, średnio
około 10 dni w roku. W XX w. częstość tych dni wahała się od 0 w 1957 do 27
w 1990 roku. Minimum dni bezchmurnych przypadało na lata 1951-1960, średnio
w tym okresie występowały dwa takie dni w ciągu roku. Od 1961 roku nastąpił
wzrost liczby dni bezchmurnych (Ryc. 4.4), szczególnie intensywny w latach 80.
i na początku lat 90. W ostatnich latach XX w. znowu obserwuje się spadek liczby
dni bezchmurnych. W ciągu roku najwięcej dni (106) bezchmurnych było w marcu,
a najmniej (33) w czerwcu.
Średnio w roku występuje około 36 dni pogodnych (średnie zachmurzenie <20%),
lecz w niektórych latach (1921, 1982) bywa ich nawet dwukrotnie więcej (Ryc. 4.4) albo
trzykrotnie mniej (1955). Krzywa wieloletniego przebiegu dni pogodnych nawiązuje
do przebiegu dni bezchmurnych. W poszczególnych miesiącach (Tab. 4.1) występuje
średnio od 2 dni pogodnych w listopadzie i grudniu do ponad 5 dni we wrześniu.
Dni pochmurnych (średnie zachmurzenie >80%) jest ponad czterokrotnie
więcej niż pogodnych, średnio około 160 w roku. Najwięcej dni pochmurnych
było w latach 1940 do 1960, z maksimum 218 dni w 1952 roku (Ryc. 4.4), najmniej
(109, 113, 115) w latach o najmniejszym zachmurzeniu: 1982, 1921, 1983 i 1992.
W miesiącach najbardziej zachmurzonych, grudniu, styczniu i listopadzie jest
również najwięcej dni pochmurnych (Tab. 4.1).
Wieloletni przebieg (Ryc. 4.4) dni całkowicie zachmurzonych (średnie zachmurzenie =100%) jest podobny do przebiegu średniego rocznego zachmurzenia
(Ryc. 4.1) i liczby dni pochmurnych, bowiem maksima i minima przypadają na ten
sam okres. Lata 1941 i 1952 o największym w stuleciu zachmurzeniu miały również
najwięcej dni pochmurnych i całkowicie zachmurzonych (156). Najmniejsza liczba
dni o 100% zachmurzeniu (52) przypada również na ostatnie dwudziestolecie, ale
Tab. 4.1. Średnia liczba dni pogodnych, pochmurnych i całkowicie zachmurzonych
w Krakowie w latach 1901-2000
Tab. 4.1. Mean number of clear, overcast and total cloudiness days in Cracow in the period
1901-2000
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warto zauważyć, że na przełomie lat 50. i 60. widoczny jest także spadek liczby
takich dni. W ciągu roku (Tab. 4.1) najwięcej dni z całkowitym zachmurzeniem
jest w grudniu (13,2), najmniej (3,7) w sierpniu.

Udział poszczególnych rodzajów chmur w zachmurzeniu
Krakowa
Na podstawie średnich z lat 1906-2000 (Ryc. 4.5) największy udział w zachmurzeniu Krakowa mają chmury Stratocumulus (15%), Altocumulus (14%),
następnie Stratus (13%), Nimbostratus (11%), Cumulus i Altostratus (po 10%) oraz
Cirrus (8%). Najrzadziej pojawiają się chmury Cirrostratus (5%) i Cirrocumulus
oraz Cumulonimbus (po 3%).
W ciągu dnia w strukturze zachmurzenia zachodzą istotne zmiany
(Tab. 4.2). Rano najczęściej obserwowane są w Krakowie chmury Stratus (18%)
oraz Stratocumulus i Altocumulus (po 15%), najrzadziej Cumulonimbus (1%).
W południe – przede wszystkim w lecie – dominują chmury Cumulus (21%), najrzadziej
występują Cirrocumulus (3%). Wieczorem najczęściej stwierdza się Stratocumulus
i Altocumulus (odpowiednio 17 i 15%). Najrzadziej, podobnie jak w poprzednich terminach występują chmury Cirrocumulus i Cumulonimbus (po 2%).
Chmury Altocumulus i Stratocumulus bez względu na porę dnia stanowią
wspólnie około 30% udziału
zachmurzenia, a niewielkie (1%)
wahania w strukturze zachmurzenia w ciągu dnia wykazują
chmury Cirrus, Cirrostratus
i Altostratus. Z powyższej analizy wynika, że największą zmiennością występowania w ciągu
doby odznaczają się chmury
niskie Stratus i Cumulus, ze
względu na najsilniejsze oddziaływanie warunków lokalnych.
W ciągu stulecia zmieniał
się procentowy udział poszczególnych rodzajów chmur. Do
połowy XX w. o zachmurzeniu
nad Krakowem decydowały w
znacznym (około 30%) stopniu
chmury warstwowe Stratus i
Ryc. 4.5. Udział procentowy rodzajów chmur
Nimbostratus, potem ich rola
w Krakowie w latach 1906-2000
zmalała, a wzrósł udział chmur
Fig. 4.5. Percentage share of cloud genera in Cracow
Altocumulus i Stratocumulus.
in the period 1906-2000
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Tab. 4.2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów chmur w trzech terminach obserwacyjnych w Krakowie w latach 1906-2000
Tab. 4.2. Percentages of share of particular cloud genera in three observational terms
in Cracow in the period 1906-2000

Prawdopodobnie przyczyną tak wysokiego kiedyś udziału chmur warstwowych
były warunki lokalne Krakowa: położenie w słabo przewietrzanej i wilgotnej
dolinie Wisły oraz ograniczona wymiana powietrza wskutek zalegania warstw
inwersyjnych we wklęsłej formie terenowej. Zmeliorowanie terenów podmokłych
po II wojnie światowej, osuszenie powietrza nad miastem na skutek urbanizacji
i emisji sztucznego ciepła do atmosfery spowodowało spadek częstości występowania niskich chmur warstwowych, których przewaga w składzie zachmurzenia
wyróżniała Kraków na tle innych miast w Polsce.
Szczegółowa charakterystyka i próba wyjaśnienia przebiegu wieloletniego,
rocznego i dziennego poszczególnych rodzajów chmur znajduje się we wcześniejszych opracowaniach (Matuszko 1998; 2001). Z badań tych wynika, że w Krakowie
chmury: Cirrus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Cumulus i Cumulonimbus charakteryzuje trend rosnący, natomiast chmury Cirrocumulus, Cirrostratus,
Stratus i Nimbostratus trend malejący (wzrost i spadek częstości występowania
poszczególnych rodzajów chmur szczególnie widoczny w drugiej połowie XX w.).
Dwie najczęściej występujące w Krakowie chmury (Altocumulus i Stratocumulus)
stanowią dominujący typ zachmurzenia w Polsce (Warakomski 1961), związany
z najczęstszymi u nas masami powietrza polarnego morskiego i z przeważającą
liczbą frontów chłodnych, którym te chmury często towarzyszą.
Występowanie poszczególnych rodzajów chmur cechuje sezonowość
(Ryc. 4.6). Chmurami o wyraźnie zaznaczonym przebiegu rocznym z maksimum
w lecie i minimum w zimie są Cirrus, Altocumulus, Cumulus i Cumulonimbus;
odwrotny, tj. z maksimum w zimie, przebieg roczny wykazują chmury Stratus,
Altostratus i Nimbostratus. Prawie ze stałą częstością w ciągu roku występują
chmury Stratocumulus. Bardzo wyraźny przebieg dzienny charakteryzuje Stratus
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Ryc. 4.6. Przebieg roczny częstości występowania poszczególnych rodzajów chmur
w Krakowie w latach 1906-2000
Fig. 4.6.Annual course of the particular cloud genera frequency in Cracow in the years
1906-2000
objaśnienia: r – rano, p – popołudnie, w – wieczór
explanations: r – morning, n – noon, e – evening

i Cumulus, chmury najsilniej uzależnione od warunków podłoża. Chmury Stratus
maksimum występowania osiągają rano, szczególnie w chłodnej połowie roku,
co ma związek z procesami wychładzania radiacyjnego w kotlinie podgórskiej.
Natomiast Cumulus najczęściej pojawiają się w południe, w ciepłej połowie roku,
gdyż o tej porze nad rozgrzanym miastem najsilniej rozwijają się prądy wstępujące.

84

Dorota Matuszko

Podsumowanie
Zachmurzenie Krakowa w XX w. charakteryzują następujące cechy:
– średnie roczne zachmurzenie wynosi 68%, lecz w ciągu badanego stulecia
wartość ta ulegała zmianom w poszczególnych latach,
– w przebiegu rocznym wyraźnie zaznacza się duże zachmurzenie w zimie,
z maksimum w grudniu (81%), mniejsze zachmurzenie występuje na wiosnę,
w lecie i wczesną jesienią, minimum przypada na wrzesień i sierpień (59%),
– stuletni przebieg liczby dni bezchmurnych, pogodnych, pochmurnych i całkowicie zachmurzonych nawiązuje do przebiegu wielkości zachmurzenia,
– najbardziej zachmurzone były lata 1941-1960, najmniej 1961-2000, trend rosnący zachmurzenia obserwowany jest w pierwszej połowie XX w., malejący
w drugiej połowie,
– podobnie jak w całej Polsce największy udział w zachmurzeniu Krakowa
mają chmury Stratocumulus (15%) i Altocumulus (14%), w dalszej kolejności
występują Stratus (13%), Nimbostratus (11%), Altostratus, Cumulus (po 10%),
Cirrus (8%), Cirrostratus (5%) i najrzadziej Cirrocumulus i Cumulonimbus
(po 3%), pojawianie się nieba bezchmurnego stanowi 8%,
– zaznacza się duża częstość występowania chmur Stratus (zwłaszcza w pierwszym półwieczu) wyróżniająca Kraków na tle innych miast polskich,
– w drugiej połowie XX w. w Krakowie nastąpiła zmiana w strukturze zachmurzenia, wzrost częstości występowania pewnych rodzajów chmur (Cirrus,
Altocumulus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus), a spadek innych
(Cirrocumulus, Cirrostratus, Stratus, Nimbostratus),
– chmurami o wyraźnie zaznaczonym przebiegu rocznym z maksimum w lecie
i minimum w zimie są Cirrus, Altocumulus, Cumulus i Cumulonimbus; odwrotny, tj. z maksimum w zimie przebieg roczny wykazują chmury Stratus,
Altostratus i Nimbostratus; prawie ze stałą częstością w ciągu roku występują
chmury Stratocumulus,
– bardzo wyraźny przebieg dzienny charakteryzuje Stratus i Cumulus, chmury
najsilniej uzależnione od warunków podłoża.

Cloudiness
Summary
Cloudiness is a comprehensive indicator of the state of the atmosphere and
one of the most important components of weather and climate. This exerts influence
on the radiation balance of the Earth and of the atmosphere and in consequence on
the ground and air temperature as well as on the occurrence of precipitation.
The Cracow series of observations of cloudiness can be considered homogenous. This is because both the location and the methodology for estimating the
degree of cloudiness and cloud genera classification have not changed significantly
for over one hundred years. In addition, in terms of statistics, the homogeneity
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of the Cracow series of cloudiness has been tested by means of the Alexandersson
(Alexandersson 1986) and the Craddock (Böhm 1992) relative homogeneity tests.
Handwritten archival records of the Department of Climatology at the Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University, for the years
1901-2000, have provided source material for the paper. The daily record of nephological conditions includes the degree of cloudiness and cloud genera, recorded
in letter terms.
Until 31 December 1990 the degree of cloudiness was rated on a 0 to 10 scale
and from 1 January 1991 it was rated on a 1 to 8 scale. In order to obtain comparable data the values of general cloudiness have been converted to percentages,
100 percent being fully clouded skies. Using standard statistical methods mean
values of cloudiness, the number of cloudless, fair, partially and fully clouded days
in particular months, as well as daily and annual means have been computed.
The trend has been analyzed by means of linear regression method, whose relevance has been examined using the determination coefficient.
Furthermore, a qualitative analysis of the cloud cover has been conducted.
10 clouds genera adopted in the international classification have been considered.
The occurrence of particular cloud types has been analyzed on the basis of data
from the years 1906-2000, because considerable doubts arise with regard to earlier
qualitative observations. Cloud genera frequency has been expressed as the number
of cases per month, taking into account particular climatological terms.
The analysis of cloudiness leads to the conclusion that cloud cover over Cracow during the 20th century can be characterized by the following features:
– mean annual cloudiness amounts to 68%. However, this figure varied from
year to year throughout the last century,
– in the annual course, higher cloudiness in wintertime is clearly visible, with
a maximum in December (81%), while lower cloudiness is typical of spring,
summer and early autumn with a minimum in September and in August
(59%),
– 100-year-long course of the number of cloudless, fair, partially and fully clouded
days is closely related to the course of the amount of cloudiness,
– 1941-1960 were the cloudiest years, 1961-2000 were the least cloudy.
– a growing trend was observed in the first half of the 20th century, a downward
trend characterized its second half; similar tendencies were recorded in Łódź
(Wibig 2004), former USSR countries (Sun, Groisman 2000), Potsdam and
many other regions of the globe,
– like in the rest of Poland, cloud cover over Cracow is dominated by Stratocumulus (15%) and Ac (14%) clouds, followed by Stratus (13%) Nimbostratus
(11%), Altostratus, Cumulus (10% each), Cirrus (8%), Cirrostratus (5%), Cirrocumulus and Cumulonimbus (3% each), which is the rarest cloud genus.
Clear skies account for 8%,
– Cracow stands out among other Polish cities because of the high frequency
of Stratus clouds (especially in the firs half of the century),
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– during the second half of the 20th century there was a change in the structure
of cloudiness, a rise in the frequency of occurrence of some clouds (Cirrus,
Altocumulus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus), and a fall in that
of others (Cirrocumulus, Cirrostratus, Stratus, Nimbostratus),
– Cirrus, Altocumulus, Cumulus and Cumulonimbus clouds display a clear
annual pattern, with a summertime maximum and a wintertime minimum,
Stratus, Altostratus and Nimbostratus exhibit a reversed pattern, with a maximum in wintertime. Stratocumulus clouds occur with constant frequency
throughout the year,
– Stratus and Cumulus, clouds most heavily dependent on ground conditions,
are characterized by their clear daily pattern.
Translated by Monika Grzyborowska

Dorota Matuszko

Usłonecznienie
W Krakowie do rejestracji czasu trwania promieniowania słonecznego służy
heliograf typu Campbella–Stokesa, który niezmiennie od początku pomiarów,
czyli od czerwca 1883 roku znajduje się w tym samym miejscu, na dachu budynku
Collegium Śniadeckiego. Mimo gęstej zabudowy centrum Krakowa otoczenie
stacji w Ogrodzie Botanicznym nie stanowi przeszkody do rejestracji usłonecznienia, gdyż pomiar zasłonięcia horyzontu wykonany 5 maja 2006 roku wykazał,
iż o każdej porze dnia i roku żadne obiekty nie znajdują się na drodze promieni
słonecznych i nie zacieniają heliografu (Ryc. 5.1).
W ciągu całej serii pomiarowej heliograf wymieniany był tylko jeden raz,
w 1942 roku (Morawska 1963). Pierwszy heliograf produkcji angielskiej został
wówczas zamieniony na działający aktualnie heliograf produkcji niemieckiej.
Unikalna ze względu na długość i jednorodność krakowska seria usłonecznienia była wykorzystywana do badań nad czasem trwania promieniowania
słonecznego przez wielu uczonych. Pierwsze lata pomiarów heliograficznych
(1884-1909) przedstawił Gorczyński (1910), analizując przebieg dzienny i roczny
usłonecznienia względnego i dni bez słońca. O usłonecznieniu Krakowa (a także
Zakopanego i Lwowa) traktuje praca Dziewulskiego (1917), oparta na wynikach
pomiarów heliograficznych od czerwca 1883 do grudnia 1916 roku. Do obliczenia
usłonecznienia możliwego Dziewulski posłużył się udoskonaloną przez siebie
metodą pogodnych wschodów i zachodów Słońca stosowaną przez Gorczyńskiego (1910). Tę metodę wykorzystała także Morawska (1963), analizując dobowe,
roczne i wieloletnie przebiegi usłonecznienia względnego oraz rzeczywistego na
podstawie danych z lat 1859-1958. Kolejne prace autorki (Morawska-Horawska
1984; 1985; 2002) dotyczą zmian w wieloletnim przebiegu usłonecznienia i są próbą
wskazania przyczyn tej zmienności. W pracach tych stwierdzono największy spadek liczby godzin ze słońcem (przeciętnie – 11,6 godzin/rok) w latach 1950-1970,
a następnie (lata 1975-1990) wzrost usłonecznienia. Według Morawskiej- Horawskiej, zmniejszenie usłonecznienia przypada na okres największego terytorialnego
i demograficznego rozwoju miasta i wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Natomiast
zwiększenie liczby godzin ze słońcem w następnym okresie spowodowane jest
obok czynników naturalnych poprawą jakości powietrza w Krakowie. Także
Kuczmarski (1982; 1990) starał się wyjaśnić tendencję zniżkową sum usłonecznienia rocznego w latach 1951-1975. Według tego autora, Kraków należy do miast
o dużym zachmurzeniu i małym usłonecznieniu, w którym dodatkowo
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występuje nietypowe zjawisko polegające na równoczesnym spadku
zachmurzenia i usłonecznienia.
Ten problem analizowali również
Morawska-Horawska i Olecki (1996)
oraz Matuszko (2005). W pierwszej
z prac wysnuto przypuszczenie, że
przyczyną tego zjawiska są czynniki
lokalne, a zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza, które mają właściwości rozpraszania i pochłaniania
promieniowania słonecznego, natomiast w drugiej, za prawdopodobną
przyczynę równoczesnego spadku
zachmurzenia i usłonecznienia
uznano fakt nasilenia cyrkulacji
strefowej o składowej wschodniej
Ryc. 5.1. Profil horyzontu heliografu na stacji
i zmiany w bilansie radiacyjnym
UJ w Krakowie
na skutek dynamicznej urbanizacji
Fig. 5.1. Horizontal profile of heliograph from
Krakowa.
research station of JU in Cracow
W opracowaniu wykorzystano
godzinne wartości usłonecznienia
z lat 1901-2000 odczytane bezpośrednio z heliogramów i zebrane w rękopiśmiennych „Zestawieniach heliograficznych” znajdujących się w archiwum Zakładu Klimatologii IGiGP UJ. Są to
dane „surowe”, gdyż w badaniach wieloletnich ciągów klimatologicznych istnieje
wymóg (Ustrnul 1997a), „by oryginalna seria danych, nawet z pewnymi błędami,
była zachowana bez dokonywania ostatecznych korekt. Materiał taki jest szczególnie cenny, gdyż wszelkie inne manipulacje przy danych i ich poprawie mogą
okazać się błędne i bezpowrotnie zniszczyć wartość merytoryczną danej serii”.
Jak pisze Gorczyński (1913) „jest rzeczą ważną zaznaczyć, że materiał krakowski
jest pełny, porównywalny i wiarygodny”.
W celu scharakteryzowania czasu trwania promieniowania słonecznego
w Krakowie obliczono sumy dobowe, miesięczne i roczne usłonecznienia rzeczywistego w godzinach oraz usłonecznienie względne wyrażone w procentach
usłonecznienia astronomicznie możliwego (długość dnia od wschodu do zachodu
Słońca). Ten sposób obliczania usłonecznienia względnego zaleciła w 1953 roku
WMO (Sivkov 1964), a astronomiczna długość dnia wyznaczana jest na podstawie
tablic słonecznych, bez uwzględniania poprawki heliograficznej (Słomka 1957).
W pracy zanalizowano przebieg wieloletni, roczny, sezonowy i dzienny usłonecznienia oraz liczbę dni bez słońca oraz ze słońcem w przedziałach
≥4 godzin i ≥10 godzin.
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Usłonecznienie rzeczywiste
Średnia roczna suma usłonecznienia w Krakowie na podstawie danych z lat
1901-2000 wynosi 1523,4 godzin (4,2 h/dobę) i jest to wartość niższa od średniej
dla Polski (1526 godzin) podanej przez Kuczmarskiego (1990) na podstawie danych z lat 1951-1975. Maksymalna suma roczna usłonecznienia (1919,5 godzin)
wystąpiła w 1943 roku, a minimalna (1067,2 godzin) w 1980 roku. Na początku
XX w. wielkość usłonecznienia malała od 1717,3 godzin w 1901 roku do 1221,9
godzin w 1919 roku (Ryc. 5.2). W kolejnych latach utrzymywały się wartości
na poziomie 1500 godzin rocznie. W latach 40. usłonecznienie znowu wzrosło,
przekraczając 1800 godzin w latach 1942, 1943, 1946, 1947 i 1950. Usłonecznienie
obniżało się od roku 1951 do minimum (1067,2) w 1980 roku; w następnych latach
nieregularnie wzrastało, szczególnie wyraźnie w latach 1981-1995. Całość serii
usłonecznienia w XX w. wykazuje spadek, istotny statystycznie na poziomie
0,05. W pierwszej połowie wieku jedynie w zimie zaznaczył się trend malejący,
w pozostałych porach roku był rosnący, najsilniejszy w lecie (Ryc. 5.3). Druga
połowa wieku odznacza się wzrostem usłonecznienia w zimie i słabszym wiosną
oraz niewielkim spadkiem w pozostałych częściach roku. Największy przyrost

Ryc. 5.2. Przebieg wieloletni rocznych sum usłonecznienia rzeczywistego w Krakowie
(1901-2000)
Fig. 5.2. Multi-annual course of totals yearly of sunshine duration in Cracow (1901-2000)
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Ryc. 5.3. Przebieg wieloletni sezonowych sum usłonecznienia rzeczywistego w Krakowie (1901-2000)
Fig. 5.3. Multi-annual course of seasonal totals of sunshine duration in Cracow (1901-2000)

usłonecznienia obserwuje się w godzinach porannych i przedwieczornych, co
może być wynikiem spadku występowania mgły i chmur warstwowych, które
przeważają o tej porze dnia, zwłaszcza w zimie.
Charakter tendencji wieloletnich zmian usłonecznienia w Krakowie jest podobny
do rejestrowanego na innych stacjach w Polsce i Europie Środkowej. Zmniejszenie
usłonecznienia w latach 50. do lat 80., a następnie wzrost w ostatnim dwudziestoleciu
zanotowano w Łodzi (Podstawczyńska 2004), Puławach, Skierniewicach, Zdanowie,
Sobieszynie (Górski, Górska 2000), Wrocławiu (Dubicka, Karal 1988; Dubicka, Limanówka 1994; Dubicka, Karal, Ropuszyński 1995; Dubicka, Pyka 2001), Bydgoszczy
i Gdyni (Marciniak, Wójcik 1991) oraz Lublinie (Gluza, Filipiuk 1995). Zbliżony przebieg zmian usłonecznienia wykazują także stacje w Austrii (Dobesch 1992), Niemczech
(Weber 1990), Czechach (Bednar 1990) i na Słowacji (Horecka 1990). Występowanie podobnych tendencji zmian usłonecznienia na tak dużym obszarze świadczy
o makrocyrkulacyjnych uwarunkowaniach dopływu promieniowania słonecznego
w Krakowie, modyfikowanych jedynie czynnikami lokalnymi.
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Ryc. 5.4. Przebieg roczny miesięcznych sum usłonecznienia rzeczywistego w Krakowie
(1901-2000)
Fig. 5.4. Annual course of monthly totals of sunshine duration in Cracow (1901-2000)

Rozkład usłonecznienia w przebiegu dobowym i rocznym zależy głównie
od długości dnia, wysokości Słońca nad horyzontem, wielkości i rodzaju zachmurzenia oraz przezroczystości atmosfery. Wpływ tych czynników ilustruje przebieg
wartości godzinnych usłonecznienia w poszczególnych miesiącach (Ryc. 5.4).
Ze względów astronomicznych najwięcej godzin ze słońcem jest w lipcu (217,9
h), najmniej w grudniu (34,9 h). W Krakowie podczas najdłuższych dni w roku
słońce świeci między godziną 4.00 a 21.00. Maksymalne dzienne usłonecznienie
rzeczywiste wynosi 15,2 godziny i wystąpiło czterokrotnie w stuleciu (17.06.1934,
12.06.1940, 22.06.1942, 23.06.1945). W listopadzie, grudniu i styczniu usłonecznienie
jest o połowę mniejsze.
W ciągu dnia najkorzystniejsze warunki usłonecznienia występują w godzinach południowych (Ryc. 5.5). Od kwietnia do września przebieg dzienny
usłonecznienia jest wyraźnie modyfikowany rozwojem zachmurzenia konwekcyjnego. W miesiącach tych zdarzają się dwa maksima usłonecznienia: w godzinach
porannych – po ustąpieniu mgły, i popołudniowych – po zaniknięciu konwekcji.
W chłodnym półroczu poranne zamglenia zmniejszają liczbę godzin ze słońcem
przed południem i są przyczyną występowania dobowego maksimum krótko po
południu. Taki rozkład usłonecznienia związany jest z dużą częstością występowania
niskich chmur warstwowych (Stratus i Stratocumulus) oraz mgieł tworzących się
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Ryc. 5.5. Izoplety średnich godzinnych wartości usłonecznienia rzeczywistego w przebiegu
rocznym w Krakowie (1901-2000)
Fig. 5.5. Isopleths of the mean hourly values of sunshine duration in the annual course
in Cracow (1901-2000)

wskutek wypromieniowania nocnego. Według Słomki (1957), w zimie musi upłynąć
dość dużo czasu, zanim ciepło promieniowania słonecznego rozproszy poranne
chmury i mgły. Mimo że wiosna ma o około 150 godzin ze słońcem więcej niż jesień,
to godziny popołudniowe jesienią są bardziej słoneczne niż wiosną.
Ważną w bioklimatologii charakterystyką stosunków solarnych – ze względu
na dopływ promieniowania słonecznego warunkujący jego działanie bakteriobójcze i witaminotwórcze – jest liczba dni z usłonecznieniem ≥4 h. W Krakowie jest
średnio w roku 161 takich dni. Rekordowym pod tym względem był rok 1943, kiedy
zanotowano ich 205 (Ryc. 5.6). Zdarzają się lata, w których w styczniu i grudniu
takie dni w ogóle nie występują, a w innych miesiącach mogą stanowić maksymalnie około 90% dni. Najwięcej dni z usłonecznieniem ≥4 godziny występuje w lecie
(62), a w przebiegu miesięcznym w lipcu (22). W drugiej połowie XX w. obserwuje
się trend rosnący liczby dni z usłonecznieniem ≥4 godzin w chłodnym półroczu,
natomiast malejący w ciepłym i dla całego roku. Prawie czterokrotnie rzadziej, i to
tylko od marca do października, zdarzają się w Krakowie dni z usłonecznieniem
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Ryc. 5.6. Przebieg wieloletni liczby dni z usłonecznieniem 0 godzin, ≥ 4 godzin i ≥10 godzin
Fig. 5.6. Multi-annual course of the number of days with sunshine duration 0, ≥ 4 and
≥10 hours

≥10 godzin. Warto jednak zauważyć, że ich liczba wzrasta, szczególnie w ostatnim
dwudziestoleciu. Średnio w roku występuje 45 takich dni, najwięcej (83) było
w 1942 roku, najmniej (19) w roku 1980. Średnio w roku jest 89 dni bez słońca,
najwięcej (121) było w 1941 roku, najmniej (61) w 1989 i 2000 roku.

Usłonecznienie względne
Według Stenza, usłonecznienie względne „lepiej odtwarza charakter słoneczny miejscowości, zwłaszcza gdy chodzi o porównywanie różnych pór roku”
(1926) oraz „eliminuje zarówno zmienną długość dnia, jak i zmienną czułość
heliografu” (1929).
Średnia roczna suma usłonecznienia względnego wynosi w Krakowie 32,1%
i w poszczególnych latach XX w. wykazuje dużą zmienność, od 22,6% w 1980 roku,
do 40,9% w 1943 roku. W całym stuleciu obserwowany jest trend malejący usłonecznienia (Ryc. 5.7). W przebiegu rocznym najwyższe wartości występują w lipcu (44,8%)
i w sierpniu (44,7%), najniższe (14,2%) w grudniu, co świadczy o największym zachmurzeniu w tym miesiącu. Najbardziej słonecznym miesiącem XX w. był czerwiec
1930 roku (71,9%), najmniej słonecznym (2,6%) grudzień 1969 roku (Tab. 5.1). Najwyższa dzienna wartość usłonecznienia (98,3%) wystąpiła 13 października 1943 roku.
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Ryc. 5.7. Przebieg wieloletni rocznych sum usłonecznienia względnego w Krakowie
(1901-2000)
Fig. 5.7. Multi-annual course of annual totals of relative sunshine duration in Cracow
(1901-2000)

Warto zauważyć, że najwyższe wartości dzienne usłonecznienia względnego
(powyżej 90%) występują nie tylko w miesiącach letnich, lecz także w listopadzie
i w kwietniu, co może być związane z małym zachmurzeniem podczas sytuacji
fenowych w Krakowie. Degirmendžić (2004) uważa, że dużemu usłonecznieniu
w listopadzie sprzyjają masy powietrza napływające z północno-zachodniej Rosji,
których ruch sterowany jest przez antycyklon nad Rosją lub Skandynawią.
W Krakowie, podobnie jak w całej Polsce, najbardziej słoneczną porą roku jest
lato, następnie wiosna, która ma więcej godzin ze słońcem niż jesień (Tab. 5.1). Ciepła połowa roku charakteryzuje się mniejszym zachmurzeniem, z przewagą chmur
konwekcyjnych i wysokich, ułatwiających dopływ promieni słonecznych.
W porównaniu z innymi polskimi miastami w analogicznym okresie (1971-2003), usłonecznienie względne Krakowa jest o 1,5 do 3,8% niższe niż Szczecina,
Suwałk, Łodzi i Wrocławia (Degirmendžić 2004).
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Tab.5.1. Miesięczne, sezonowe i roczne sumy usłonecznienia względnego [%] w Krakowie
(1901-2000)
Tab. 5.1. Monthly, seasonal and annual totals of realative sunshine duartion [%] in Cracow
(1901-2000)

Podsumowanie
W Krakowie w XX w. średnia roczna suma usłonecznienia rzeczywistego
wynosi 1523,4 godzin, co stanowi 32,1% usłonecznienia względnego. W poszczególnych latach wartości te wahają się od 1919,5 godzin (40,9%) w 1943 roku do
1067,2 godzin (22,6%) w 1980 roku. Najbardziej słoneczne jest lato, z maksimum
w lipcu (217,9 godzin, 44,8%), najmniej godzin ze słońcem jest w zimie, z minimum
w grudniu (34,9 godzin, 14,2%). Podczas najdłuższych dni w roku (czerwiec, lipiec)
słońce świeci między godziną 4.00 a 21.00, a największe usłonecznienie występuje
w godzinach okołopołudniowych, w lecie modyfikowane rozwojem zachmurzenia konwekcyjnego, zimą ustąpieniem porannych mgieł i chmur warstwowych.
W Krakowie w ciągu roku występuje średnio 161 dni z usłonecznieniem ≥4 godzin,
najwięcej latem (62), a w przebiegu rocznym, z maksimum w lipcu (22). Ponad
czterokrotnie mniej (45) jest dni z usłonecznieniem ≥10 godzin, które zdarzają się
tylko od marca do października. Jednak ich liczba wzrasta, szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu. Ciąg usłonecznienia w Krakowie w XX w. wykazuje trend
malejący, lecz podobnie jak w innych miastach europejskich obserwowane jest
zmniejszenie usłonecznienia w latach 50. do lat 80., a następnie wzrost w ostatnim
dwudziestoleciu. W porównaniu z innymi miastami Kraków ma nieco mniejsze
usłonecznienie względne, co może wynikać z większego zachmurzenia, szczególnie warstwowego, dużego zanieczyszczenia w mieście, a także ze względów
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metodycznych, np. innego sposobu obliczania usłonecznienia możliwego czy
nieuwzględniania poprawki heliograficznej.
Rekordowym pod względem usłonecznienia w Krakowie był rok 1943,
w którym zanotowano największą roczną sumę usłonecznienia rzeczywistego
(1919,5 godziny) i względnego (40,9%), najwięcej dni (205) z usłonecznieniem ≥4
godzin, najbardziej słoneczną wiosnę (54,4%) oraz najwyższą dzienną wartość
(98,3%) usłonecznienia względnego.

Sunshine duration
Summary
In Cracow, a Campbell-Stokes heliograph is used to record the duration
of solar radiation. Ever since the beginning of the measurements, i.e. since June
1883, it has been located in the same place, on the roof of the Śniadecki College building. Despite the high density of housing in the centre of Cracow, the surroundings
of the meteorological station in the Botanical Gardens do not impede sunshine
duration measurements. During the whole observation series, the heliograph was
changed only once, in 1942 (Morawska 1963), when the first English heliograph
was replaced by a German one, which is still used nowadays. The paper draws
on hourly values of sunshine duration from the years 1901-2000, read directly from
heliograms and recorded in the handwritten Zestawienia Heliograficznee - climatological data sheets preserved in the archives of the Department of Climatology,
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University.
In order to describe the duration of insolation in Cracow, daily, monthly and
annual totals of actual sunshine duration (given in hours), were computed, as well
as relative sunshine duration expressed in terms of percent of the possible astronomical sunshine duration. The paper presents an analysis of long-term, annual,
seasonal and daily course of sunshine duration, as well as the number of days
without sunshine and with sunshine in the ranges of ≥4 hours and of ≥10 hours.
The results of the analysis lead to the conclusion that the mean annual total
of actual sunshine duration in Cracow in the 20th century amounts to 1523.4 hours,
which constitutes 32.1% of relative sunshine duration. The values vary from year
to year, ranging from 1919.5 hours (40.9%) in 1943 to 1067.2 hours (22.6%) in 1980.
Summer is the sunniest period, with a maximum in June (217.9 hours, 44.8%), while
the least sunny time is winter, with a minimum in December (34.9 hours, 14.2%).
On the longest days of the year (June, July) the Sun shines between 4 a.m. and
9 p.m., with the highest values of insolation around noon, in summer modified
by the development of convex clouds and in wintertime by the subsidence
of morning fogs and Stratus clouds. In Cracow there is an average of 161 days per
year with sunshine duration of more than 4 hours, most of them in summertime
(62), and in the annual course with a maximum in June (22). There are four times
fewer days with sunshine duration of more than ten hours (45), which only occur
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between March and October. However, their number has been growing, especially
during the last two decades.
The whole course of sunshine duration in the 20th century displays a downward trend. A decrease in sunshine duration was observed in the 50s and in the 80s,
but an increase was recorded in the last two decades. Long-term tendencies in
the change of sunshine duration in Cracow are very similar to the ones registered
at other research stations in Poland and in Central Europe. A decline in sunshine
duration in the 50s and in the 80s and a subsequent increase in the last two decades
was also recorded in Lódź (Podstawczyńska 2004), Puławy, Skierniewice, Zdanów,
Sobieszyn (Górski, Górska 2000), Wrocław (Dubicka, Karal 1988; Dubicka, Limanówka 1994; Dubicka, Karal, Ropuszyński 1995; Dubicka, Pyka 2001), Bydgoszcz,
Gdynia (Marciniak, Wójcik 1991) and Lublin (Gluza, Filipiuk 1995). A similar
course of changes in sunshine duration was also observed at stations in Austria,
(Dobesch 1992), Germany (Weber 1990), the Czech Republic (Bednar 1990) and
Slovakia (Horecka 1990). The occurrence of similar tendencies in sunshine duration
changes within such a big area proves that the influx of solar radiation in Cracow
is determined by macrocirculation conditions, only modified by local ones.
In comparison with other cities Cracow has slightly less relative sunshine duration. This is probably due to higher amount of cloudiness, especially
the abundance of Stratus clouds, high level of pollution in the city and the differences in methodology, e.g. a different method for estimating possible sunshine
duration, or not taking into account the heliographic modification.
The year with record values of sunshine duration in Cracow was 1943, when
the highest annual totals of actual and relative sunshine duration were recorded
at (1919.5 h and 40.9%, respectively). Moreover, this year was also distinguished
by the highest number of days with sunshine duration of more than 4 h (2005),
the sunniest spring (54.4%) and the highest daily relative sunshine duration total
(98.3%).
Translated by Monika Grzyborowska

Katarzyna Piotrowicz

Temperatura powietrza
Pomiary temperatury powietrza w Krakowie, podobnie jak ciśnienia atmosferycznego, rozpoczęto w 1792 roku. Termometry, w tym te do pomiaru temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza, które zaczęto używać od 1837 roku,
zostały usytuowane w klatce meteorologicznej przy oknie o ekspozycji NNW, na
wysokości II piętra Collegium Śniadeckiego (12 m n.p.g.). Ich lokalizacja do dziś nie
uległa zmianie, a wspomniany punkt pomiarowy należy do tzw. stacji historycznej,
w przeciwieństwie do powstałej w 1958 roku na terenie Ogrodu Botanicznego
stacji meteorologicznej, gdzie pomiary temperatury powietrza prowadzi się m.in.
na standardowej wysokości 2 m n.p.g. W tabeli 6.1 zamieszczono spis terminów
pomiarów i sposoby liczenia średniej dobowej temperatury powietrza, które niestety w czasie dwustuletniej serii ulegały kilkakrotnie zmianie.
Pierwsza seria pomiarów badanego elementu meteorologicznego została
opublikowana i opracowana przez Steczkowskiego (1839). Analizą temperatury
powietrza na podstawie krakowskiej serii pomiarów zajmowali się także: Dove
(1849), Weisse (1853), Baranowski (1858), Buys-Ballot (1861), Karliński (1868; 1876;
1898), Wierzbicki (1871; 1875) i Kuczyński (1884). Pomiary temperatury powietrza
z pierwszej połowy XX w. były opracowywane głównie przez: Weigta (1910a;
1910b; 1911), Gorczyńskiego (1911; 1915), Mereckiego (1914) i Romera (1912).
W kolejnym pięćdziesięcioleciu opublikowano już ogromną liczbę opracowań
naukowych, w których wykorzystywano krakowską serię pomiarów temperatury powietrza. Analizowano m.in. wieloletnią zmienność temperatury średniej,
maksymalnej i minimalnej powietrza, ich zakres wahań i prawdopodobieństwo
pojawiania się w poszczególnych miesiącach i latach, charakteryzowano termiczne
pory roku oraz częstość występowania dni powyżej i poniżej wartości progowych
(tzw. dni charakterystycznych), szukano przyczyn fluktuacji temperatury powietrza, także w powiązaniu z innymi elementami meteorologicznymi. Największy
wkład w poznanie warunków termicznych Krakowa wniosły prace: Milaty (1955),
Hessa (1967b; 1974), Obrębskiej-Starklowej (1982; 1996), Obrębskiej-Starklowej
i in. (1992; 1994; 1997), Morawskiej-Horawskiej (1991a,b; 1992) oraz Trepińskiej
(1971; 1973b; 1981; 1983; 1988; 1997), Kożuchowskiego i Trepińskiej (1986), Kożuchowskiego i in. (1994). Obszerne zestawienie bibliograficzne prac wykonanych
na podstawie danych dotyczących temperatury ze Stacji Naukowej Zakładu
Klimatologii IGiGP UJ zostało opublikowane przez autorkę w monografii z 1997
roku (Piotrowicz 1997).
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Tab. 6.1. Terminy obserwacji oraz sposoby obliczania średniej dobowej temperatury
powietrza w Krakowie
Tab. 6.1. The hours of observation and methods of calculating the mean daily air temperature in Cracow

Średnie miesięczne i roczne wartości
temperatury powietrza

W Krakowie w XX w. średnia roczna wartość temperatury powietrza wynosiła 8,7ºC (Tab. 6.2). Najcieplejszy okazał się 2000 rok, ze średnią temperaturą
równą 11,0ºC, natomiast najchłodniejszym rok 1940 (6,3ºC; Ryc. 6.1). W tabeli 6.2
zamieszczono także średnie i skrajne wartości temperatury powietrza poszczególnych miesięcy. Największym zakresem zmian charakteryzują się miesiące
zimowe, szczególnie luty, w którym temperatura wahała się od -13,2ºC w 1929
roku do 5,6ºC w 1990 roku (Tab. 6.2).
W Krakowie średnia miesięczna temperatura powietrza wyższa od 0ºC
może występować w ciągu całego roku, natomiast poniżej tej wartości progowej
w okresie od listopada do marca (Tab. 6.2). Duży wpływ na średnią miesięczną
temperaturę powietrza powyżej 0ºC miały wyjątkowo łagodne zimy z ostatniego
dwudziestopięciolecia (1975-2000). W tych latach zanotowano najwyższe śred-

Tab. 6.2. Frequency [%] of mean monthly and annual air temperatures in particular sections and long-term and extreme values
of mean monthly air temperature in Cracow in the period 1901-2000

Tab. 6.2. Częstość [%] temperatury średniej miesięcznej i rocznej w poszczególnych przedziałach wartości oraz średnie wieloletnie
i ekstremalne wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza w Krakowie w latach 1901-2000
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Ryc. 6.1. Średnia roczna temperatura powietrza oraz średnia temperatura lata (VI-VIII)
i zimy (XII-II) w Krakowie w latach 1901-2000
Fig. 6.1. Mean annual air temperature, mean summer (Jun.-Aug.) and winter (Dec.-Feb.)
temperatures in Cracow in the period 1901-2000

nie miesięczne wartości temperatury powietrza w grudniu (3,9º w 1979 roku),
styczniu (3,9º w 1994 roku), lutym (5,6º w 1990 roku) i marcu (7,7º w 1990 roku)
(Tab. 6.2).
W przebiegu wieloletnim można zauważyć wzrost temperatury powietrza
w Krakowie (Ryc. 6.1, Tab. 6.3). Tendencje zmian wyliczono w oparciu o równanie
regresji liniowej dla całego rozpatrywanego stulecia. Największy wzrost zaznaczył
się w lutym i kwietniu (2,0ºC na 100 lat), przy czym tylko w tym drugim miesiącu
trend jest istotny statystycznie (Tab. 6.3). Najmniejszy przyrost wykazała natomiast
średnia temperatura lipca (1,02ºC na 100 lat). W całym XX w. temperatura roczna
wzrosła w Krakowie o 1,51ºC (Tab. 6.3).
Roczna amplituda temperatury powietrza jest określana jako różnica pomiędzy średnią temperaturą najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca. Może być
ona wykorzystywana w wielu opracowaniach jako ważny wskaźnik klimatyczny
określający m.in. zróżnicowanie i zmienność kontynentalnych czy oceanicznych
cech klimatu. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w Krakowie
w analizowanym stuleciu wynosiła 22,8ºC. Najwyższą wartość osiągnęła w 1929
roku (32,0ºC), najniższą w 1919 i 1989 roku (17,4ºC). Przebieg wieloletnich wartości
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Tab. 6.3. Równania trendu średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza
w Krakowie w latach 1901-2000
Tab. 6.3. Trend equations of mean monthly air temperatures in Cracow in the period 1901-2000

Ryc. 6.2. Roczna amplituda temperatury powietrza, jej średnia konsekutywna 5-letnia
i średnia wieloletnia w Krakowie w latach 1901-2000
Fig. 6.2. Annual amplitude of air temperature, its five-year moving average and long-term
mean in Cracow in the period 1901-2000
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rocznej amplitudy temperatury powietrza nawiązuje do okresów odpowiadającym
fazom ocieplenia i ochłodzenia klimatu Krakowa (Ryc. 6.2). Od początku XX stulecia
do końca lat 20. zaznaczyła się faza oceanizmu klimatu, objawiająca się mniejszymi wartościami rocznej amplitudy temperatury powietrza. Chłodniejsze zimy
i cieplejsze lata występowały w latach 1929-1947. Zaznaczył się wtedy wyraźny
wzrost wpływów kontynentalnych na warunki termiczne Krakowa. Lata 1948-1972
to okres stopniowej przewagi wpływów oceanicznych, które szczególnie silnie
zaznaczyły się w ostatnim dwudziestopięcioleciu analizowanego okresu. Podobne
wyniki nad wieloletnią zmiennością wskaźników kontynentalizmu termicznego
otrzymali Trepińska (1973b) oraz Kożuchowski i Marciniak (1991; 1992).

Dobowe wartości temperatury powietrza
Średnie dobowe wartości temperatury powietrza w Krakowie w XX stuleciu
wahały się w granicach 56,8ºC. Najwyższa średnia dobowa wynosiła bowiem
29,4ºC (29.07.1921), natomiast najniższa -27,4ºC (10.02.1929). Znacznie większy
jest natomiast zakres zmian temperatur ekstremalnych (Tab. 6.4). W Krakowie
różnica pomiędzy absolutnym maksimum (37,4ºC; 12.08.1921) i minimum (-32,7ºC;
10.02.1929) wynosiła aż 70,1ºC. Szczególnie duże zróżnicowanie warunków termicznych występuje w lutym. W tym miesiącu zanotowano bowiem temperaturę
maksymalną wynoszącą 19,4ºC (25.02.1990) i minimalną równą -32,7ºC (10.02.1929)
(Tab. 6.4). Przedstawione ekstremalne wartości temperatury powietrza powiązano
z typami cyrkulacji atmosferycznej opracowanymi przez Niedźwiedzia (2005).
Stwierdzono, że bardzo wysokie wartości, które wystąpiły w 1921 roku, były
związane z adwekcją powietrza z południa, podczas zalegania nad południową
Polską układu wysokiego (29.07.1921; Sa) lub niskiego ciśnienia (12.08.1921; Sc).
Do wystąpienia bardzo niskich wartości temperatury powietrza w 1929 roku
przyczynił się natomiast układ wysokiego ciśnienia z adwekcją powietrza z północnego wschodu (NEa).

Tab. 6.4. Najwyższe wartości maksymalnej i najniższe wartości minimalnej temperatury
powietrza w poszczególnych miesiącach w Krakowie w latach 1901-2000
Tab. 6.4. The highest maximum and the lowest minimum air temperature in particular
months in Cracow in the period 1901-2000
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Analizując średnie stuletnie dobowe wartości temperatury powietrza, można
stwierdzić, że zwykle najchłodniejszy w Krakowie jest okres od drugiej dekady
stycznia do początku lutego. Wzrost temperatury powyżej 0ºC następuje około 23
lutego. Kolejne wartości progowe średnia stuletnia dobowa temperatura powietrza
osiąga: 24 marca (5ºC), 23 kwietnia (10ºC) oraz 17 lub 25 maja (15ºC). Najcieplejsza
w roku jest najczęściej druga połowa lipca i pierwsza dekada sierpnia. Po tym okresie
temperatura stopniowo spada, przekraczając kolejne wartości progowe w dniach:
12 września (15ºC), 12 października (10ºC), 11 listopada (5ºC) i 13 grudnia (0ºC).

Termiczne pory roku
Zróżnicowanie dat początku i końca termicznych pór roku wyznaczonych
na podstawie średniej miesięcznej temperatury powietrza z wykorzystaniem
wzorów Gumińskiego przedstawiono w tabeli 6.5. Z wartości tych wynika,
że w pierwszej połowie XX stulecia poszczególne pory roku nie odbiegały znacznie
od wartości średnich dla całego stulecia. W skrajnych przypadkach różniły się zaledwie o 3 dni. Wartości w drugim pięćdziesięcioleciu świadczą natomiast o bardzo
wyraźnym wzroście temperatury powietrza w okresie zimowym. Termiczna zima
w latach 1951-2000 zaczynała się w Krakowie dopiero 4 stycznia, czyli o 22 dni
później niż średnio w stuleciu. Zróżnicowanie termiczne zim w poszczególnych
latach jest jeszcze większe (Piotrowicz 2000; 2002-2003). Ta pora roku wykazuje
bowiem wyraźną tendencję do późnego pojawienia się i wcześniejszego końca.
W pierwszej połowie lat 90. daty początku zimy przypadały dopiero na 18 stycznia, czyli o ponad miesiąc później niż na początku stulecia. Odwrotną tendencję
wykazuje początek przedwiośnia, czyli równocześnie koniec zimy. W ostatnich
latach pojawia się on wcześniej o około 26 dni. Daty początku pozostałych pór roku
nie wykazują już tak dużej zmienności ani tendencji zmian, przy czym najbardziej
stabilne są daty początku i końca lata oraz początku jesieni (Piotrowicz 2000).
Tab. 6.5. Średnie daty początku termicznych pór roku w Krakowie w latach 1901-2000
Tab. 6.5. Average dates of the beginning of thermal seasons in Cracow in the period
1901-2000
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Tab. 6.6. Średnia długość termicznych pór roku w Krakowie w latach 1901-2000
Tab. 6.6. Mean duration of thermal seasons in Cracow in the period 1901-2000

Średnią wieloletnią długość poszczególnych termicznych pór roku przedstawia tabela 6.6. Wynika z niej, że najdłuższą porą roku w Krakowie jest lato. Jego
średnia długość w analizowanym wieloleciu wynosiła 108 dni. Jedynie o 5 dni
lato było krótsze w pięćdziesięcioleciu 1901-1950, a o 4 dni dłuższe w latach 1951-2000. Drugą pod względem długości porą roku była zima. Jak wspomniano już
wcześniej, ta pora roku w ostatnich latach ulega wyraźnemu skróceniu. Wydłuża
się natomiast przedzimie. Przedlecie, polecie i jesień nie wykazuje żadnej tendencji
zmian; w Krakowie mają one długość około miesiąca (po 28-32 dni).

Dni charakterystyczne
Temperaturę powietrza, jej zmienność i tendencje zmian można rozpatrywać poprzez analizę tzw. dni charakterystycznych, do których zalicza się m.in.:
dni mroźne (tmax<0ºC) i bardzo mroźne (tmax<-10ºC) oraz dni gorące (tmax>25ºC)
i upalne (tmax>30ºC).
Opracowane materiały z lat 1901/02-2000/01 pozwoliły stwierdzić, że w Krakowie średnio w roku występowało 33,6 dni z tmax<0ºC i zaledwie 2,3 dni z tmax<-10ºC.
Największą liczbę dni mroźnych zanotowano zimą 1928/29 i 1939/40 roku (71 dni),
natomiast najmniejszą w 1974/75 roku (2 dni). Liczba dni bardzo mroźnych wahała się
w znacznie mniejszych granicach. Najwięcej ich było również zimą 1939/40 – 18 dni.
Dni z tmax<-10ºC nie występują jednak w Krakowie każdego roku. W analizowanym
wieloleciu nie pojawiły się one aż w 47% zim.
Wieloletni przebieg częstości dni z tmax<0ºC i tmax<-10ºC został przedstawiony
we wcześniejszych opracowaniach autorki (Piotrowicz 2002-2003; 2003; 2005a;
2005b). Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo występowania bardzo łagodnych
zim w ostatnim dwudziestopięcioleciu, pojawiają się w tej porze roku zarówno
dni mroźne, jak i bardzo mroźne (Ryc. 6.3). Na przykład zimą 1995/96 liczba dni
z tmax<0ºC była tylko o 1 dzień mniejsza od największej w całym badanym wieloleciu. Wynosiła bowiem aż 70 dni.
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Ryc. 6.3. Liczba dni mroźnych (tmax<0ºC) i bardzo mroźnych (tmax<-10ºC) w Krakowie
w latach 1901/02-2000/01
Fig. 6.3. Number of frosty days (tmax<0ºC) and days with severe frost (tmax<-10ºC) in Cracow
in the period 1901/02-2000/01

Największa liczba dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie przypada na
styczeń (średnio 11,9 i 1,3 dni) oraz na pozostałe dwa miesiące zimowe: grudzień
(8,7 i 0,5 dni) oraz luty (8,4 i 0,5 dni). Omawiane dni mogą jednak wystąpić już
w październiku i listopadzie oraz jeszcze w marcu i kwietniu. W przypadku dni
z tmax<-10ºC ich potencjalny okres występowania przypada na grudzień-marzec.
Może bowiem w Krakowie raz na 100 lat pojawić się dzień bardzo mroźny jeszcze w marcu. Taki przypadek wystąpił 2 marca 1929 roku, kiedy to temperatura
maksymalna powietrza wynosiła -11,3ºC.
Szczególnie niekorzystne dla organizmu człowieka i jego gospodarczej działalności są długotrwałe okresy, w których dni z tmax<0ºC i tmax<-10ºC występowały
bez przerw. W ekstremalnych przypadkach długość takich ciągów dni wynosiła
odpowiednio 37 dni i 8 dni. Zdarzyło się to zimą 1941/42 (Piotrowicz 2005b).
Bardzo uciążliwe dla człowieka i organizmów żywych jest również występowanie dni gorących i upalnych, czyli z temperaturą maksymalną powietrza odpowiednio
powyżej 25º i 30ºC. W Krakowie w latach 1901-2000 ich średnia liczba w roku wynosiła
w przypadku dni z tmax>25ºC 40,9 dni, a z tmax>30ºC – 5,6 dni. W przebiegu wieloletnim zaznacza się tendencja do wzrostu liczby omawianych dni w roku (Piotrowicz
2005a). W ostatnim trzydziestoleciu (1971-2000) zdarzyło się kilka ekstremalnych
przypadków związanych z występowaniem dni z tmax>25ºC i tmax>30ºC. Od początku
XX stulecia największa liczba dni gorących wystąpiła w 1983 roku (80 dni), natomiast
dni upalnych było najwięcej w 1994 roku – 25 dni (Ryc. 6.4).
Dni gorące mogą pojawiać się w Krakowie od kwietnia do października. Dni
upalne natomiast od kwietnia do września. W przypadku dni z tmax>30ºC, podob-
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Ryc. 6.4. Liczba dni gorących (tmax>25ºC) i upalnych (tmax>30ºC) w Krakowie w latach
1901-2000
Fig. 6.4. Number of hot days (tmax>25ºC) and very hot days (tmax>30ºC) in Cracow in the
period 1901-2000

nie jak z tmax<-10ºC, nie występują one w Krakowie każdego roku. W badanym
stuleciu nie zanotowano ich jednak tylko w 7 latach, i to wyłącznie na początku
XX stulecia. Od 1967 roku dni upalne pojawiały się już każdego lata. Najniższa
liczba dni gorących wystąpiła natomiast w 1913 roku (14 dni).
Największe fale upałów w Krakowie wystąpiły w 1992 i 1994 roku (Piotrowicz
2005a, b). Przez kolejnych 29 dni, od 11 lipca do 8 sierpnia 1994 roku, temperatura
maksymalna powietrza nie spadła poniżej 25ºC, natomiast pomiędzy 22 lipca
a 7 sierpnia, czyli przez kolejnych 17 dni tego samego roku, temperatura maksymalna przekroczyła nawet 30ºC. W roku 1992 ciąg dni z tmax>25ºC trwał bez przerwy
przez kolejnych 27 dni, od 20 lipca do 14 sierpnia. W tych dniach, na przełomie lipca
i sierpnia 1992 roku, dni upalne nie tworzyły jednego, zwartego ciągu. Największe
upały wystąpiły między 2 a 4 oraz 7 a 11 sierpnia. Najwyższa temperatura powietrza,
aż 36,5ºC, pojawiła się 10 sierpnia 1992 roku i była tylko nieznacznie niższa od rekordu ciepła w Krakowie w XX w. z 12 sierpnia 1921 roku, wynoszącego 37,4ºC.

Miejska wyspa ciepła
Rozwój Krakowa w XX stuleciu niewątpliwie doprowadził do podwyższenia
temperatury powietrza wewnątrz miasta w stosunku do terenów rozproszonej
zabudowy, przy czym wydaje się niemożliwe określenie skali tego wpływu.
Potwierdzeniem wzrastającej urbanizacji jest występowanie nad Krakowem
miejskiej wyspy ciepła (MWC), która jest „wypadkową wszystkich antropogenicz-
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nych oddziaływań na środowisko przyrodnicze” (Obrębska-Starklowa i in. 1997).
MWC jest wynikiem akumulacji ciepła w obrębie miasta, a jej intensywność wiąże
się z wielkością obszaru zurbanizowanego. Ocenia się, że w Krakowie intensywność
MWC w centrum miasta osiąga średnio 1,2ºC, przy czym zmienia się w poszczególnych dniach w granicach 5-7ºC (Lewińska 1996; Obrębska-Starklowa i in. 1997).
W przebiegu rocznym jej wyższe natężenie występuje w chłodnej (1,0ºC-1,6ºC),
niższe w ciepłej porze roku (0,5-0,8ºC). W około 20% dni w roku intensywność MWC
przekracza nawet 3ºC (Lewińska 1996), a największe natężenie oszacowano na 7ºC
(Kłysik 1985). Maksimum natężenia występuje przed wschodem słońca. Latem
w godzinach porannych zwykle następuje wyrównanie temperatury powietrza pomiędzy miastem a jego otoczeniem, ale już w godzinach przedpołudniowych MWC
zaznacza się ponownie. W ciągu dnia intensywność MWC nieznacznie wzrasta,
a od godzin wieczornych jej wartość jest już bardzo znaczna (Hess i in. 1989).
Zasięg przestrzenny krakowskiej MWC zwiększał się w miarę rozwoju miasta.
W 1950 roku obejmowała jedynie Śródmieście, najgęściej zabudowany region miasta
(Lewińska i in. 1990). W ciągu następnych 10 lat zwiększyła swój zasięg, przy czym
równocześnie powstała druga wyspa obejmująca obszar Nowej Huty. W latach 60.
XX w., na skutek zabudowy terenów między centrum Krakowa a Nową Hutą, obie
wyspy ciepła połączyły się. Powstała MWC o zróżnicowanym natężeniu, której zasięg przestrzenny jest trzykrotnie większy niż w latach pięćdziesiątych. Przyczyniła
się ona m.in. do występowania krótszych zim o około 23 dni w centrum Krakowa,
a w przypadku parków i zabudowy osiedlowej, krótszych od jednego do dwóch
tygodni (Lewińska i in. 1990). Lato w centrum miasta trwa o ok. 25 dni dłużej
(Lewińska 2000). Wyższe temperatury powietrza w mieście prowadzą w konsekwencji do wydłużenia się okresu wegetacyjnego, zmniejszenia się o 21 liczby dni
z przymrozkiem, a większej o ok. 10-11 liczby dni gorących (Lewińska 2000).
Badania pionowego zasięgu MWC nad Krakowem były prowadzone przy pomocy meteorografu z pokładu samolotu oraz na podstawie sondaży aerologicznych
i zdjęć satelitarnych w Zakładzie Teledetekcji Atmosfery i Zakładzie Badań Satelitarnych IMGW w Krakowie (Lewińska i in. 1982; Morawska-Horawska, Cebulak
1981; Walczewski 1994). Dowodzą one, że centrum miasta jest cieplejsze od terenów
pozamiejskich w półroczu chłodnym od 100 m n.p.g. w nocy do 200 m n.p.g. w dzień,
natomiast w półroczu ciepłym odpowiednio od 100-200 m n.p.g. do 200-500 m n.p.g.
(Lewińska i in. 1990; Lewińska 2000; Morawska-Horawska, Cebulak 1981).
Pionowy zasięg MWC zależy od struktury przestrzennej miasta, dlatego też
nad Krakowem wyróżnia się dwie cieplejsze warstwy od powietrza otaczającego,
tzw. „warstwę dachową” na wysokości około 50 m n.p.g., związaną z wysokością
kominów budynków mieszkalnych, oraz „warstwę kominową” (200-300 m n.p.g.)
powstałą w wyniku emisji z wysokich źródeł, głównie kominów elektrociepłowni
i innych (Lewińska 2000).
Według skrajnych poglądów, obserwowany wzrost temperatury powietrza został wywołany wyłącznie czynnikami urbanizacyjnymi albo wyłącznie
antropogenicznymi. Zwolenniczką poglądu o „wybitnie miejskim” charakterze
wzrostu temperatury powietrza w Krakowie jest Morawska-Horawska (1991b).
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Sądzi ona, że obserwowany wzrost został wywołany miejską wyspą ciepła i efektem
szklarniowym w skali lokalnej, a nie globalnej. Przyczyn tego ocieplenia należy szukać
we wzroście liczby ludności Krakowa, rozbudowie miasta, jego uprzemysłowieniu,
szczególnie wzroście zapylenia (Morawska-Horawska 1991b). Autorka nie zaobserwowała bowiem wyraźnego ocieplenia w Wieliczce oddalonej od Krakowa o około
10 km. Kożuchowski i in. (1994), analizując wartości temperatury powietrza
w Krakowie oraz Wieliczce, Bochni i Tarnowie, zauważyli rosnący trend temperatury
powietrza na sąsiednich stacjach, przy czym był on dwukrotnie mniejszy (0,11ºC na
10 lat) niż w Krakowie (0,24ºC na 10 lat). Według Trepińskiej i Kowanetza (1997) wydaje
się jednak niemożliwe, aby współczesne ocieplenie było wynikiem wyłącznie rozwoju
miasta. Wpływ wzrastającej urbanizacji nie jest w stanie zdominować procesów naturalnych występujących w atmosferze nad Krakowem (Trepińska, Kowanetz 1997).
Zdaniem autorów, potwierdzeniem tej tezy są „okresy przełomowe”, z wyraźnym wzrostem temperatury powietrza, przypadające na lata, w których przemysł i komunikacja
były bardzo słabo rozwinięte. Również największe przyrosty temperatury w Krakowie
wystąpiły w latach, gdy rozwój terytorialny i ludnościowy miasta był mało intensywny
(Trepińska, Kowanetz 1997). „Przemawia to za stwierdzeniem, że na fluktuacje termiczne
lokalny klimat miejski nie ma wpływu” (Obrębska-Starklowa i in. 1997).

Podsumowanie
Analiza warunków termicznych w Krakowie w latach 1901-2000 świadczy
o wzrastającej dynamice zmian temperatury powietrza. Średnia roczna temperatura powietrza w analizowanym stuleciu wynosiła 8,7ºC i wahała się od 6,3ºC
w 1940 roku do 11,0ºC w roku 2000. Średnie miesięczne temperatury powietrza
poniżej 0ºC pojawiają się w Krakowie w okresie od listopada do marca. Zwykle
najniższe wartości temperatury powietrza występują od drugiej połowy stycznia
do pierwszej dekady lutego. Najniższa temperatura minimalna powietrza w XX
stuleciu wynosiła -32,7ºC. Średnie miesięczne temperatury powietrza w ciągu całego
roku mogą być wyższe od 0ºC, przy czym zwykle najcieplejszym miesiącem roku
jest lipiec lub sierpień. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w 1921 roku
i wyniosła aż 37,4ºC. Absolutna amplituda w Krakowie była więc równa 70,1ºC,
natomiast średnia roczna amplituda 22,8ºC, przy czym zmieniała się w granicach
od 17,4ºC w 1919 i 1989 roku do 32,0ºC w 1929 roku.
Najdłuższą porą roku w Krakowie było lato, którego daty początku i końca
wykazywały najmniejszą zmienność w wieloleciu. Największym zróżnicowaniom
w badanym wieloleciu podlegała zima, której daty początku miały tendencję do
coraz późniejszego pojawiania się, a daty końca do coraz wcześniejszego końca.
Doprowadziło to do znacznego skrócenia się okresu zimowego przy równoczesnym wzroście długości przedzimia. Przedlecie, polecie i jesień nie wykazywały
żadnej tendencji zmian.
Od początku XX stulecia zaobserwowano wyraźny spadek liczby dni
mroźnych i bardzo mroźnych. Warto jednak pamiętać, że po serii łagodnych zim
pojawiają się w Krakowie także zimy mroźne ze znaczną liczbą dni z tmax<0ºC
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i tmax<-10ºC. W sezonie letnim charakteryzowanym przez liczbę dni gorących i upalnych zaznaczył się wzrost liczby tych dni. Okazało się, że pomimo braku znaczącej
tendencji zmian temperatury lata liczba dni z tmax>25ºC i tmax>30ºC wzrasta.

Air temperature
Summary
Air temperature measurements in Cracow have been carried out since
the foundation of the meteorological station in the Jagiellonian University Astronomical Observatory, i.e. since 1 May 1792. The thermometers are located in
a meteorological screen next to a window with a N-NW exposure, on the second floor
of the Śniadecki College (12 m a.g.l). Extreme thermometers used to measure maximum
and minimum temperatures, were first implemented in 1837. Table 1 lists the hours
of measurements and the methods of calculating mean daily air temperature which
unfortunately, have been changed several times during the 200-year-long series.
The mean annual air temperature in Cracow in the 20th century amounted
to 8.7ºC (Table 6.2), 2000 was the hottest year (11.0ºC) and 1940 was the coldest
one (6.3ºC, Figure 6.1). Winter months especially February, are distinguished
by the widest range of variability. Air temperature in February ranged from –13.2ºC
in 1929 to 5.6ºC in 1990. Mean monthly air temperature of above 0ºC can possibly
occur in Cracow at any time throughout the year, while temperature of below
0ºC is only likely to be registered from November to March. One of the factors
that exerted most influence on the mean monthly air temperature of above 0ºC
were exceptionally mild winters of the last 25 years (1975-2000). It was then that
the highest mean monthly temperatures for December (3.9ºC in 1979), January (3.9ºC
in 1994), February (5.6ºC in 1990) and March (7.7ºC in 1990) were recorded.
In the multi-annual course a rise in the air temperature in Cracow can
be observed (Figure 6.3, Table 6.3). The tendencies of change have been calculated
on the basis of the linear regression equation for the whole 100-year-long study
period. The greatest rise was registered in February and in April (2ºC/100 years)
however, it is statistically significant only in the latter (Table 6.3). The smallest increase was observed in the mean temperature of July (1.2ºC/100 years). Throughout
the 20th century annual temperature in Cracow rose by 1.51ºC (Table 6.3).
The annual amplitude of air temperature (the difference between the mean
temperatures of the warmest and the coldest month) for the investigated period
amounted to 22.8ºC (Figure 6.2). It reached its peak value in 1929 (32.0ºC) and
its bottom value in 1919 and 1989 (17.4ºC).
Values of mean daily temperature in Cracow in the 20th century varied within the range of 56.8ºC. The highest daily mean value was 29.4ºC (29.07.1921),
the lowest was 27.4ºC (10.02.1929). The range of changes of extreme temperatures
(Table 6.4) was far wider. The difference between the absolute maximum (37.4ºC;
12.08.1921) and the absolute minimum (-32,7ºC; 10.02.1929) amounted to as much
as 70.1ºC (Table 6.4).
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An analysis of the mean 100-year daily values of temperature can lead to
the conclusion that the coldest period in Cracow is usually the one comprised
between the latter part of January and the beginning of February. A rise in temperature to above 0ºC occurs around 23 February. Mean 100-year daily air temperature
reaches other threshold values on: 24 March (5ºC), 23 April (10ºC), and on 17 or 25
May (15ºC). The warmest period of the year is most often the second half on July
and the first ten days of August. Afterwards temperature decreases gradually,
reaching successive threshold values on 12 September (15ºC), 12 October (10ºC),
11 November (5ºC) and 13 December 0ºC.
Summer was the longest season in Cracow (Table 6.6). Its average length
was of about 108 days. The second longest season was winter but it has become
significantly shorter in recent years. In contrast, early winter has been growing
longer. Early summer, late summer and autumn do not display any tendencies
of change. These seasons in Cracow last for about a month, 28-32 days each.
In Cracow there was an average of 33.6 frosty days per year (tmax<0ºC) and
only 2.3 days with severe frost (tmax<-10ºC). The highest number of days with
tmax<0ºC was registered in the winter of 1928/29 and 1939/40 (71 days). The lowest number was observed in 1974/5 (2 days). The highest number of days with
tmax<-10ºC was recorded in the winter of 1939/40 with 18 days. Days with severe
frost do not occur in Cracow every year. In the investigated period it occured
in only 47% of the winters.
The average number of hot days (tmax>25ºC) in Cracow was 40.9 and very
hot days (tmax>30ºC) was 5.6. In the future there will be an increase in the number of days per year that can be observed. In the last three decades (1971-2000)
there were some extreme occurrences of days with tmax>25ºC and tmax>30ºC. Since
the beginning of the 20th century the highest number of hot days was registered
in 1983 (80 days) and of very hot days in 1994 - 25 days (Figure 6.4).
The analysis of the thermal conditions in Cracow in the years 1901-2000
shows a growing dynamics of air temperature changes. Since the beginning
of the 20th century a pronounced decrease in the number of frosty days and days
with severe frost has been observed. It needs to be kept in mind however, that after
a series of mild winters, severe winters with quite a large number of days with
tmax<0ºC and tmax<-10ºC tend to occur in Cracow. In summer, a season characterized
by the number of hot and very hot days, an increase was clearly visible. It turns
out that, in spite of the lack of a clear tendency of change in summer temperature
values, the number of days with tmax>25ºC i tmax>30ºC is growing.
Translated by Monika Grzyborowska

Praca częściowo wykonana w ramach Projektu Badawczego nr PBZ-KBN-086/P04/2003, zamawianego przez Ministerstwo Środowiska.

Agnieszka Wypych

Wilgotność powietrza
Wilgotność powietrza jest elementem meteorologicznym o dużym znaczeniu
w kształtowaniu się warunków klimatycznych danego obszaru. Zawartość pary wodnej w atmosferze ma bezpośredni wpływ na wielkość i intensywność parowania, powstawanie chmur oraz zjawisk atmosferycznych, także na występowanie opadów.
Jedną z niewielu publikacji charakteryzujących stosunki wilgotnościowe
Krakowa jest praca Wierzbickiego (1878) opisująca dobową zmienność prężności
pary wodnej i wilgotności względnej powietrza w ujęciu rocznym. Niespełna sto lat
później powstało opracowanie Morawskiej (1966) dotyczące występowania mgieł
w Krakowie. Zagadnienie wilgotności powietrza i mgieł w Krakowie było tematem
kilku prac magisterskich (Dąbek 1988; Stela 1988; Brus 2006) oraz większych publikacji
związanych z problematyką klimatu miasta (Lewińska i in. 1982; Lewińska 2000).
Obszernego opracowania zmienności wilgotności powietrza w Krakowie dokonała
autorka (Wypych 2004a).
Pomiary wilgotności powietrza w Krakowie wykonywane są od 1830 roku.
Początkowo wykorzystywano higrometry włosowe. Pierwszym, zainstalowanym na
stacji naukowej jeszcze przez Śniadeckiego, był higrometr Saussure`a. Od 1834 roku
pomiary wilgotności powietrza wykonywano za pomocą psychrometru Augusta.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano terminowe wartości temperatury
powietrza pochodzące z pomiaru porannego, południowego i wieczornego, odczytane z psychrometru Augusta (termometr suchy i zwilżony), a także zapisy
obserwacji występowania mgły w głównych terminach pomiarowych. W celu
uzyskania porównywalnych wartości wybranych wskaźników wilgotności, posiadane dane przeliczone zostały zgodnie z instrukcją znajdującą się w tablicach
psychrometrycznych Rojeckiego (1959).
Wilgotność powietrza opisywana jest przez różnorodne wskaźniki charakteryzujące cechy fizyczne pary wodnej jako gazu zawartego w powietrzu oraz
nasycenie powietrza parą wodną. Brak jest parametru kompleksowo określającego
warunki wilgotnościowe.
Do analizy wilgotności powietrza w Krakowie wykorzystano wilgotność
względną powietrza (f) oraz niedosyt wilgotności (d) – parametry określające
stopień nasycenia powietrza parą wodną.

Wilgotność względna powietrza (f)
Wilgotność względna powietrza opisuje stopień nasycenia powietrza parą
wodną poprzez stosunek aktualnej do maksymalnej prężności pary wodnej wyrażony w procentach.
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Średnia roczna wartość (f) w Krakowie wynosi 76%. Najwyższe średnie miesięczne wartości w ciągu roku (>80%) osiąga jesienią (październik-listopad) oraz
w zimie (Tab. 7.1). Wiosną następuje szybki spadek wilgotności do minimum
w maju (68%), przy czym największa zmiana ma miejsce na przełomie marca
i kwietnia (spadek wartości o 6%). Latem można zaobserwować stopniowy wzrost
wartości wilgotności powietrza aż do grudniowego maksimum (Wypych 2004b).
W chłodnej połowie roku dominują średnie dobowe wartości wilgotności
względnej powietrza f =81-90%. Stan bliski nasyceniu powietrze w Krakowie osiąga
głównie późną jesienią i zimą. W listopadzie i w grudniu czwarta część wszystkich dni
cechuje się wartościami wilgotności względnej powietrza w granicach 91-100%. Dni
ze średnią dobową wilgotnością poniżej 50% charakterystyczne są przede wszystkim
dla ciepłej połowy roku. Wartości najniższe (f ≤40%) występują jedynie od marca do
sierpnia i są to pojedyncze przypadki. Wiosna (marzec-maj) w Krakowie jest bardziej
sucha niż jesień (wrzesień-listopad). Odznacza się ponad trzykrotnie większą częstością występowania wartości wilgotności względnej powietrza f ≤50% (Tab. 7.2).
Zmienność wilgotności względnej w poszczególnych miesiącach jest mała.
Przy rocznej amplitudzie wynoszącej 15% wahania pomiędzy najwyższą a najniższą średnią dobową wartością wilgotności względnej nie przekraczają 5%.
Wilgotność względna powietrza osiąga w Krakowie wartości średnie dobowe
w granicach od 32% (19.04.1974) do 100% (przykładowo: 18.12.1934, 29-30.03.1958,
13.02.1966, 8.08.1966, 8.11.1966, 2.06.1985).
Stan nasycenia (100%) powietrze osiąga we wszystkich terminach pomiarowych, najczęściej rano (ponad 60% przypadków). Również rano mają miejsce
najmniejsze wahania wilgotności względnej powietrza. Najniższa zanotowana
wartość (f) w godzinach rannych wynosiła 23% (11.02.1906), zakres zmienności
wynosi zatem 77%. Nieco większą różnicą pomiędzy najniższą a najwyższą warTab. 7.1. Średnie wieloletnie (fśr) oraz najwyższe (fmax) i najniższe (fmin) średnie miesięczne wartości wilgotności względnej powietrza (f) w Krakowie z lat 1901-2000
Tab. 7.1. Long-term mean values (fav), the highest (fmax) and the lowest (fmin) monthly
mean values of relative air humidity (f) in Kraków (1901-2000)

* 1930, 1932, 1933, 1937, 1954, 1958
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Tab. 7.2. Częstość [%] występowania określonych średnich dobowych wartości wilgotności
względnej powietrza (1901-2000)
Tab. 7.2. Frequency [%] of particular daily mean relative air humidity values (1901-2000)

* jeden przypadek / single case

tością (f) charakteryzuje się wieczorny termin pomiarowy – najniższą wartością
było 19% zanotowanych 19 kwietnia 1974 roku. Największą zmiennością cechują
się wartości zmierzone w południe. Zakres zmienności wynosi 90%. Najniższa
wartość (10%) wystąpiła 19 marca 1990 roku (Wypych 2004a).

Dni suche i bardzo wilgotne
Wilgotność względna powietrza traktowana jest jako najprostsze kryterium
higryczne oceny warunków bioklimatycznych (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997).
Według Bokšy i Boguckijego (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997), powietrze o zawartości wilgotności f ≤ 55% jest odczuwane przez człowieka jako suche, f =71-85%
jako wilgotne, zaś f ≥ 86% jako bardzo wilgotne. Do oceny warunków wilgotnościowych w mieście wykorzystano wskaźniki stworzone na podstawie kryterium
proponowanego przez bioklimatologów. Za dzień suchy przyjęto każdy dzień,
w którym powietrze odczuwane było jako suche, średnia dobowa wilgotność
powietrza nie przekroczyła 55%. Dzień bardzo wilgotny, według proponowanego
kryterium, to każdy o dobowej wartości wilgotności f ≥ 86%.
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Średnia roczna liczba dni suchych wynosi w Krakowie 17 dni, co stanowi
niespełna 5% dni w roku. Występują one przede wszystkim w półroczu ciepłym.
Od kwietnia do września notowanych jest ponad 90% przypadków (Tab. 7.5). W XX w.
zaledwie 189 dni w chłodnej połowie roku (październik-marzec) odznaczało się
dobową wartością wilgotności względnej powietrza niższą, bądź równą 55%.
Większość dni suchych to pojedyncze dni lub ciągi dwudniowe. Ciągi
o długości ≥ 3 dni występują rzadko. W XX w. liczba dni suchych w ciągach sięgała
powyżej czterdziestu na początku lat 90., jednakże przez większość stulecia dni
suche w ciągach nie były notowane. Najdłuższe ciągi wystąpiły w latach: 1998
– 16 dni oraz 1994 – 15 dni.
Dni bardzo wilgotne odznaczają się znacznie mniejszym zróżnicowaniem i występują w Krakowie w ciągu całego roku. Najwięcej (77%) przypadków notowanych
jest od października do marca (Tab. 7.5). Zimą (grudzień-luty) oraz późną jesienią
(październik, listopad) prawie połowa wszystkich dni w miesiącu charakteryzuje
się wilgotnością względną f ≥ 86%. Jesień jest zdecydowanie bardziej wilgotna niż
wiosna, częstość występowania dni bardzo wilgotnych w okresie od września do
listopada jest prawie trzykrotnie wyższa niż w miesiącach wiosennych.
Na szczególną uwagę zasługują dni o wartości wilgotności względnej powietrza bliskiej 100% (f ≥ 98%). W zależności od wartości temperatury powietrza
i warunków atmosferycznych przy tak wysokiej zawartości pary wodnej w powietrzu może dochodzić do jego nasycenia. W Krakowie dni o tak wysokiej wartości
wilgotności względnej powietrza występują niezwykle rzadko. Średnio notowane
są dwa takie dni w roku. W sumie w okresie 1901-2000 wystąpiły zaledwie 173
dni o f ≥ 98%, najwięcej w listopadzie i w grudniu. W półroczu ciepłym dni takie
praktycznie się nie pojawiają, jedynie sporadycznie w maju i we wrześniu.
Ponad połowa dni bardzo wilgotnych jest skupiona w ciągach ≥ 3 dni. Najwięcej
dni bardzo wilgotnych w ciągach kilkudniowych występuje w chłodnej połowie
roku. Od listopada do stycznia ich udział wynosi około 70% wszystkich dni bardzo
wilgotnych, co daje średnio 6-12 dni w miesiącu. W półroczu ciepłym dni bardzo
wilgotne występują pojedynczo lub w ciągach dwudniowych (Wypych 2004a).

Niedosyt wilgotności powietrza (d)
Niedosyt wilgotności powietrza jest parametrem, który wyraża stopień nasycenia powietrza parą wodną poprzez różnicę maksymalnej i aktualnej prężności
pary wodnej.
Średnia roczna wartość niedosytu wilgotności powietrza w Krakowie wynosi
3,9 hPa. Przebieg roczny niedosytu wilgotności powietrza cechuje się niewielką
amplitudą roczną, wynoszącą 6,7 hPa (Tab. 7.3). Najniższe wartości notowane
są zimą (w grudniu i styczniu dśr=1,0 hPa), najwyższe zaś w lipcu (dśr=7,7 hPa). Wiosna w Krakowie jest bardziej sucha niż jesień. Wartość niedosytu wilgotności sięga
średnio 4,2 hPa, podczas gdy jesienią nie przekracza 3,0 hPa (Wypych 2004b).
Niedosyt odznacza się niewielką zmiennością wartości w kolejnych miesiącach roku. Największe fluktuacje występują wczesną jesienią i latem. We wrześniu
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Tab. 7.3. Średnie wieloletnie (dśr) oraz najwyższe (dmax) i najniższe (dmin) średnie miesięczne wartości niedosytu wilgotności powietrza (d) w Krakowie z lat 1901-2000
Tab. 7.3. Long term mean values (dav), the highest (dmax) and the lowest (dmin) monthly
mean values of saturation deficit (d) in Kraków (1901-2000)

Tab. 7.4. Częstość [%] występowania określonych średnich dobowych wartości niedosytu
wilgotności powietrza (1901-2000)
Tab. 7.4. Frequency [%] of particular daily mean saturation deficit values (1901-2000)

* jeden przypadek / single case
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i w sierpniu różnica miesięczna wynosi odpowiednio 2,4 hPa oraz 2,3 hPa. Warto
zauważyć, że zimą wartości niedosytu pozostają praktycznie niezmienne. Zakres
wahań sięga średnio do 0,4 hPa w lutym (w grudniu i styczniu 0,2 hPa).
Średni dobowy niedosyt wilgotności powietrza osiąga najczęściej wartości
najniższe: d ≤ 2,0, które stanowią ponad 40% wszystkich przypadków. Więcej niż
90% dni w roku cechuje się średnią dobową wartością niedosytu wilgotności niższą bądź równą 10,0 hPa. Pozostałe wartości, z których najwyższe sięgają 30,0 hPa,
odznaczają się frekwencją niespełna 10%. W XX w. zanotowano jedynie 88 dni ze
średnim dobowym niedosytem wilgotności powietrza przekraczającym 18,0 hPa.
W rocznym przebiegu częstości występowania wartości niedosytu wilgotności powietrza widać silne zróżnicowanie sezonowe (Tab. 7.4). Dni z dobowym
niedosytem niższym niż 8,1 hPa występują w ciągu całego roku, zaś średnia dobowa wartość niedosytu wilgotności powyżej 8,0 hPa notowana jest wyłącznie
w ciepłej połowie roku, od marca do sierpnia oraz wczesną jesienią (wrzesień,
październik). Jedynie latem i w maju notowane są dni z dobowym niedosytem
wilgotności powietrza powyżej 18,0 hPa. Zimą (grudzień-luty) w prawie 100%
przypadków dni wartość niedosytu wilgotności nie przekracza 4,0 hPa. Jesienią
(wrzesień-listopad) powietrze w Krakowie jest zdecydowanie bardziej nasycone parą wodną niż wiosną (marzec-maj). Ponad 75% dni odznacza się niskimi
(d ≤ 4,1 hPa) wartościami niedosytu wilgotności. Wartości wyższe (d >6,0 hPa)
występują rzadko. Wiosną, mimo że największą frekwencją charakteryzują się małe
wartości (d), notowane są także dni ze średnim dobowym niedosytem wilgotności
powietrza wyższym niż 18,0 hPa.
Niedosyt wilgotności powietrza w Krakowie charakteryzuje się dużym
(27,0 hPa) zakresem zmienności wartości średnich dobowych. Najniższą wartością
(0,0 hPa) odznaczało się wiele dni w XX w., najwyższa zaś (27,0 hPa)wystąpiła
30 lipca1994 roku. Najmniejsze wahania mają miejsce rano. Rozstęp wartości
skrajnych wynosi 17,1 hPa. Największą zmiennością cechują się wartości zmierzone w południe. Zakres zmienności sięga 50,4 hPa, którą to wartość zanotowano
12 sierpnia 1921 roku (Wypych 2004a).

Dni parne
Za dzień parny, według kryterium Scharlau’a, uważany jest każdy dzień,
w którym przynajmniej w jednym terminie pomiarowym zanotowana wartość
prężności pary wodnej osiągnęła lub przekroczyła 18,8 hPa. Stan parności wpływa niekorzystnie na samopoczucie i zdrowie człowieka – utrudnia oddychanie
oraz odprowadzanie ciepła z organizmu (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997). Wielkie miasta, których zabudowa cechuje się skupionymi wielokondygnacyjnymi
budynkami, gdzie dominują powierzchnie betonowe i asfaltowe o szczególnie
niskim albedo, które dodatkowo odznaczają się znaczną częstością występowania
cisz, są szczególnie narażone na uwarunkowany czynnikami naturalnymi stan
parności powietrza.

* zjawisko notowane w głównych terminach pomiarowych / phenomena during main observation times

Tab. 7.5. Frequency [%] of characteristic humidity conditions during a year in Kraków (1901-2000)

Tab. 7.5. Częstość [%] występowania charakterystycznych warunków wilgotnościowych w roku w Krakowie (1901-2000)
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Średnia roczna liczba dni parnych w Krakowie wynosi 32 dni, przy czym
występują one jedynie w ciepłej porze roku, od kwietnia do października (Tab. 7.5).
Najwyższą częstością odznaczają się miesiące letnie: powyżej 30% wszystkich przypadków zanotowano w lipcu i sierpniu, około 20% w czerwcu. W XX w. odnotowano jedynie 3 dni parne w kwietniu (28.04.1945, 22.04.1950, 5.04.1953), a także
1 dzień parny w marcu (30.03.1953). Wysoka częstość parności latem sprawia,
iż w okresie od czerwca do sierpnia średnio co trzeci dzień jest dniem parnym.
Stan parności powietrza najczęściej występuje wieczorem, najrzadziej zaś rano.
Częstość występowania parności w terminach pomiarowych wykazuje zróżnicowanie w ciągu roku (Tab. 7.5). W kwietniu i w październiku parność odczuwana jest
jedynie w południe. W maju i we wrześniu z niemal równą frekwencją występują
przypadki parności w południe i wieczorem, przy czym wieczorem jest ona trzykrotnie wyższa niż w godzinach rannych. Latem dominują przypadki parności wieczorem, zaś zbliżoną częstością odznaczają się godziny poranne i południowe.
Ponad 60% wszystkich dni parnych grupuje się w ciągi o długości ≥ 3 dni, pojawiające się od maja do października. Pozostałe przypadki to pojedyncze dni, lub też
ciągi dwudniowe notowane zarówno we wspomnianym okresie, jak i wczesną wiosną
(marzec, kwiecień). Najdłuższy ciąg dni parnych wystąpił w 1932 roku (18 dni).
Na szczególną uwagę, ze względu na zdecydowanie większą uciążliwość
dla organizmu człowieka, zasługują dni, w których stan parności występuje we
wszystkich głównych terminach pomiarowych (Wypych 2003a). Średnio stanowią one nieco powyżej 20% ogółu dni parnych. Pojawiają się jedynie w ciepłej
połowie roku, od maja do września – najwięcej latem, średnio około 2 w miesiącu,
najmniej zaś, w maju i we wrześniu (Tab. 7.5). W sumie w latach 1901-2000 we
wspomnianych miesiącach zanotowano jedynie 21 przypadków, w których stan
parności utrzymywał się przez cały dzień.
Dni całe parne występują zwykle pojedynczo. W ciągach o długości ≥ 3 dni grupuje się około 40% dni. Notowane są one od czerwca do września, najczęściej w lipcu.
Najdłuższe ciągi dni całych parnych zanotowano w 1920 oraz 1991 roku (9 dni).

Mgły
Położenie Krakowa w zwężeniu doliny Wisły, otoczenie wzniesieniami oraz
gęsta sieć rzeczna w okolicach miasta, która wzmaga wilgotność powietrza, sprzyjają powstawaniu i zaleganiu mgieł, szczególnie w obniżeniach dolinnych.
Za dzień z mgłą uważa się taki, w którym wystąpiła ona przynajmniej
w jednym terminie pomiarowym.
W badanym stuleciu średnia roczna liczba dni z mgłą wyniosła 85 dni, wahając
się (Ryc. 7.3) od 205 dni (w 1941 roku) do 15 dni (w 1992 roku). Średnia miesięczna
liczba dni z mgłą zmienia się od 4 dni w czerwcu (5 dni w maju i lipcu) do 12 dni
w październiku. Zdecydowanie więcej dni z mgłą notowanych jest w miesiącach chłodnej połowy roku – od października do stycznia średnio powyżej 10 dni (Tab. 7.5).
Mgły w Krakowie występują głównie rano. W porannym terminie pomiarowym notuje się około 60% wszystkich przypadków mgły.

Wilgotność powietrza

121

Sytuacje, w których mgła utrzymuje się przez cały dzień, czyli obserwowana
jest we wszystkich terminach pomiarowych, są sporadyczne. Dni takie nie wystąpiły
w latach 1901-1902, 1981, 1986, 1993, zaś najwięcej (powyżej 20) było w 1934 roku.
Średnio w roku notowanych jest ich około 7, przy czym najwięcej zimą – do 3 dni
w grudniu i styczniu, najmniej zaś wiosną. W maju w ciągu badanych stu lat nie
zanotowano ani jednego dnia z mgłą we wszystkich terminach pomiarowych.
Mgła w Krakowie z reguły nie utrzymuje się dłużej niż jeden dzień. Rzadko
zdarzają się przypadki następujących po sobie dwóch lub trzech dni, w których
mgłę zanotowano w każdym z trzech terminów pomiarowych. Najdłuższy ciąg
takich dni (6 dni) wystąpił w roku 1930.

Wieloletnia zmienność wilgotności powietrza
Wieloletnia zmienność wilgotności powietrza zaznacza się przede wszystkim
w przebiegach wilgotności względnej i niedosycie wilgotności powietrza (Ryc. 7.1,
Ryc. 7.2). W XX w. odnotowano spadek wilgotności względnej o 6%/100 lat
(Wypych 2003c) oraz wzrost wartości niedosytu wilgotności powietrza o 1,4 hPa/100 lat,
co zaznacza się przede wszystkim w ciepłej połowie roku: spadek (f) do 9%/100 lat
w kwietniu, przyrost (d) do 3 hPa/100 lat w sierpniu.

Ryc. 7.1. Wieloletni przebieg wilgotności względnej powietrza (f) w Krakowie (1901-2000)
wyrównany średnimi konsekutywnymi 11-letnimi
Fig. 7.1. Many years’ course of relative air humidity (f) in Kraków (1901-2000) smoothed
by 11-years running means
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Ryc. 7.2. Wieloletni przebieg niedosytu wilgotności (d) w Krakowie (1901-2000) wyrównany średnimi konsekutywnymi 11-letnimi
Fig. 7.2. Many years’ course of saturation deficit (d) in Kraków (1901-2000) smoothed
by 11-years running means

Ryc. 7.3. Wieloletnie przebiegi liczby dni bardzo wilgotnych (A) i suchych (B) oraz dni
z mgłą (C) w Krakowie (1901-2000)
Fig. 7.3. Many years’ courses of very wet (A), dry (B), and foggy (C) days in Kraków (1901-2000)
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W ostatnich dekadach minionego stulecia daje się zauważyć spadek liczby dni
bardzo wilgotnych i wzrost liczby dni suchych (Ryc. 7.3). Coraz częściej są to dni skupione w ciągach. Najdłuższy ciąg (16 dni) zanotowano w 1998 roku. Spada też liczba
dni z mgłą notowanych w ciągu roku (Ryc. 7.3), oraz roczna liczba przypadków mgły
w terminie porannym – odpowiednio: 82 dni/100 lat oraz 77 dni/100 lat.
Wieloletni przebieg dni parnych i „całych parnych” nie wykazuje tendencji
zmian w analizowanym okresie. Można jedynie zauważyć, że większa liczba dni
parnych i „całych parnych” występowała w latach 30. i 50., natomiast najmniejsza
w pierwszej dekadzie XX w.

Podsumowanie
Roczny przebieg wilgotności powietrza w Krakowie, ze względu na położenie
miasta w dolinie pomiędzy obszarem wyżynnym a Karpatami, wykazuje większą
zmienność niż ośrodki zlokalizowane na nizinach, gdzie parametry wilgotności
odznaczają się nieznacznymi wartościami rocznej amplitudy. Warunki wilgotnościowe Krakowa kształtowane są także w dużej mierze zarówno przez liczne cieki
obecne na terenie miasta, jak i przez sztuczną powierzchnię miejską.
Najwyższą wilgotnością cechują się miesiące zimowe. Wilgotność względna powietrza sięga 85%, natomiast niedosyt wilgotności nie przekracza 1,0 hPa.
Zima odznacza się także wyrównanym przebiegiem dobowym parametrów
wilgotności.
Najsuchszą porą roku jest lato oraz schyłek wiosny. Wilgotność względna
osiąga wtedy najniższe wartości, zaś niedosyt wilgotności najwyższe. W ciepłej
połowie roku mają miejsce znaczne wahania wilgotności w ciągu doby. Do nadmiernego wysuszania w ciepłej połowie roku przyczynia się wysoka temperatura
powietrza, jaką notuje się w mieście w godzinach południowych. Powoduje ona
większą „chłonność” powietrza – większa ilość pary wodnej potrzebna jest do
uzyskania stanu nasycenia (Wypych 2004a).
Opierając się na analizie przebiegów parametrów wilgotności powietrza,
można jednoznacznie stwierdzić, iż minione stulecie należało do okresów wilgotnych. Przez ponad pół wieku dominowały wartości przewyższające średnie
wieloletnie. Do istotnego statystycznie wysuszenia powietrza w Krakowie, co jest
widoczne przede wszystkim wiosną (kwiecień) i jesienią (październik), przyczyniło się ostatnie trzydzieści lat XX w., które odznaczało się wilgotnością znacznie
niższą od przeciętnej.
Geneza coraz większej suchości powietrza w Krakowie leży prawdopodobnie w dynamicznym rozwoju miasta, jaki nastąpił po 1970 roku. Wzrost gęstości
zabudowy, rozbudowa sieci komunikacyjnej, pokrycie ulic i placów betonem
i asfaltem doprowadziło do zmniejszenia powierzchni terenów zielonych, a tym
samym do redukcji powierzchni retencyjnej wód opadowych i szybkiego spływu powierzchniowego; utrudniony został także przebieg procesów parowania
i transpiracji.
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Air humidity
Summary
Air humidity is a meteorological element that has an important influence on
creating climatological conditions. It is characterised by many different indices
describing physical properties of water vapour as a gaseous component of atmospheric air or the level of air saturation with water vapour.
There is no parameter comprehensively defining humidity conditions
so both relative air humidity and saturation deficit as well as the occurrence of
some characteristic days were taken into account to analyse the air humidity in
Cracow. The data was obtained by regular temperature measurements (morning,
midday and evening measurements) taken with the August psychrometer (wet
bulb and dry bulb thermometer). Parameters values were calculated according
to instructions given in psychrometric tables by Rojecki.
Annual variation of air humidity in Cracow, due to it’s location in the valley,
shows greater fluctuations than in towns located in lowlands, where annual amplitude of humidity parameters is low. Humidity conditions in Cracow are also
considerably influenced by the existence of many watercourses in the city and by
artificial surface of urban built-up areas.
The highest humidity characterises winter months. Relative air humidity reaches 85% (Table 7.1), whereas saturation deficit does not exceed 1.0 hPa
(Table 7.2). The driest seasons are the end of the spring and summer when relative
air humidity reaches it’s lowest (f=65% in May) and saturation deficit it’s highest
(d=7.7 hPa in July) values (Table 7.1, Table 7.2). It is confirmed also by the occurrence of the days with characteristic humidity conditions such as: very wet
days (f≥86%), dry days (f≤55%), sultry days (e≥18.8 hPa). Very wet days prevail
in Cracow. Days with values of f≥ 86% occur in the whole year (Table 7.5), but
most often from October to March where 50% of such days occur in series of more
than 3 days, mostly in winter. A situation when the air is approaching saturation
(≥ 98%) is observed twice a year on average, as a rule in November and December.
Sultry days and dry days occur in Cracow only in the warm half of a year
(Table 7.5). Values of f ≤ 55% happen mostly in April and May, usually in separate
days. Values of e ≥ 18.8 hPa occur mainly in July and August, usually in short
3-4-days series. It is worth noting that in 20% of sultry days, sultriness persist for
the whole day. Such days, however, occur singly.
Fog is an atmospheric phenomena created by many factors. Cracow is located
in a narrow section of the Vistula river valley and surrounded by hills. There are
also numerous rivers in the city and its surroundings that increase air humidity
and favour fog formation and persistence mainly in the valley depressions.
The average number of days with fog in Cracow was 85 which fluctuated
in the period 1901-2000 from 205 days in 1941 to 15 days in 1992 (Figure 7.3). Days
with fog appear mostly in particular cold period months i.e. October-January
(Table 7.5) and usually in the morning (more than 60% of cases).
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Long-term variability of air humidity is manifest above all, in variations
of relative humidity and air saturation deficit. In the 20th century the decrease in
relative humidity (6% per century) and the increase in saturation deficit (1.4 hPa
per century) were recorded (Figures 7.1, 7.2). This was particularly noticeable
in the warm half of a year. The variability of extreme values and the occurrence frequency of characteristic days signified the drying of the air in Cracow. The number
of very wet days decreased whereas the number of dry days increased significantly
in the last decades of the 20th century (Figure 7.3). Such days occurred more and
more often in series, the longest of which, a 16-days series, was recorded in 1998.
Translated by Author
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Opady atmosferyczne
Obserwacje opadów atmosferycznych w Krakowie rozpoczęły się wraz z założeniem stacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1792 roku. Do połowy XIX
stulecia prowadzono obserwacje wizualne zjawisk atmosferycznych, w tym również
występowania opadów. W dziennikach spostrzeżeń meteorologicznych pod odpowiednią datą słownie notowano wystąpienie opadu, jego postać i natężenie (drobny
deszcz, silny deszcz, ulewa, burza itd.). Przeprowadzona weryfikacja materiałów
archiwalnych pozwoliła uzyskać informację o liczbie dni z opadem (Twardosz
1999a), a więc jednej z podstawowych charakterystyk warunków pluwialnych.
Obserwacje instrumentalne opadów atmosferycznych rozpoczęto wiele lat
po założeniu stacji, bo dopiero w sierpniu 1849 roku. Trwają one nieprzerwanie
do dnia dzisiejszego. Otrzymane wysokie wartości współczynnika korelacji
przebiegu miesięcznych sum opadów atmosferycznych i liczby dni z opadem
pozwoliły zrekonstruować sumy opadów z lat 1792-1849 (Twardosz 1999a). Zapisy
w dziennikach obserwacyjnych z lat 1792-1811 zawierają luki, co powoduje,
że ciągła seria danych ilości i częstości opadów osiągalna jest od 1812 roku. Sumy
dobowe można natomiast wykorzystywać do analiz naukowych już od 1863 roku.
Od tego czasu możliwe było bowiem ujednorodnienie wielkości dobowych opadów do współcześnie obowiązującej w polskiej służbie meteorologicznej doby
opadowej, a więc od 6 do 6 UTC (Twardosz 1997a). Ustalenie jednorodności
czasowej opadów umożliwiły zachowane obszerne materiały dotyczące historii
pomiarów metadata w archiwum stacji. Szczególnie cenne, ze względu na długość
serii pomiarowej, są dane dotyczące godzinnych sum opadów. Rejestrację opadów
za pomocą pluwiografu rozpoczęto bardzo wcześnie, bo już w 1886 roku. Dłuższą
przerwę w pomiarach pluwiograficznych stwierdzono w latach 1944-1957.
Pomiary opadów w Krakowie w XIX w. wykonywano wyłącznie przy użyciu
ombrografów i ombrometrów, które znacznie różniły się od tych obowiązujących
współcześnie. Przyrządy te miały większą powierzchnię wlotową aniżeli później
obowiązujące deszczomierze systemu Hellmanna. W celu ujednolicenia ich wskazań A. Kania w 1931 roku wprowadził specjalne tablice do przeliczania wysokości
opadów dobowych na powierzchnię 200 cm2. Można zatem przyjąć, że zmiany
przyrządów do rejestracji opadów, jakich dokonano na stacji, nie wywołały zaburzenia jednorodności ciągu pomiarowego. Weryfikacja jednorodności danych
za pomocą testów statystycznych wykazała, że całość serii opadów można uznać
za prawdopodobnie homogeniczną (Twardosz 1997a; 2005).
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Seria opadów w Krakowie była przedmiotem licznych analiz naukowych.
Zainteresowania badaczy koncentrowały się głównie na różnych aspektach
zmienności wieloletniej sum opadów (m.in. Trepińska 1969; Twardosz 1999b)
i dni z opadem (Twardosz 1997b), a także poszukiwaniu wahań cyklicznych (Kożuchowski, Trepińska 1986a; Twardosz, Cebulska 2005). W ostatnich latach najwięcej
uwagi poświęcono analizie meteorologicznej występowania opadów w Krakowie
(Twardosz 2000; Twardosz, Niedźwiedź 2001). W najnowszym opracowaniu
autorstwa Twardosza (2005) znajdujemy obszerną dokumentację klimatograficzną
synoptycznych uwarunkowań dobowego przebiegu opadów oraz kształtowania
się relacji między charakterystykami opadów i ich miarą losowości – prawdopodobieństwem przewyższenia.
Duży wkład do poznania wpływu miasta na pole opadów atmosferycznych
wniosły prace Lewińskiej (m.in. 1967; 2000). Autorka szeroko omówiła przyczyny
warunkujące rozkład opadów na obszarze „Wielkiego Krakowa”. Rolę czynników antropogenicznych w kształtowaniu słabych opadów dokumentują prace
Morawskiej-Horawskiej (1980) i Twardosza (1996).

Sumy opadów
W Krakowie sumy opadów rocznych osiągają najczęściej wartości w przedziale 650-700 mm (Ryc. 8.1), a średnia suma opadu z okresu pomiarów instrumentalnych – 679 mm (Tab. 8.1) jest około 90 mm większa od średniego opadu
obszarowego w Polsce – 590 mm (Kożuchowski, Żmudzka 2003). Przyczyn tego
faktu należy upatrywać w oddziaływaniu rzeźby terenu i cyrkulacji atmosferycznej. W czasie adwekcji wilgotnych
mas powietrznych z kwadrantu
północnego dochodzi do ich spiętrzania nad obszarem Karpat, co
skutkuje silnymi i długotrwałymi
deszczami zarówno w górach, jak
i na ich przedpolu. W Krakowie
w tych dynamicznych sytuacjach
meteorologicznych zdarzały się
opady o wydajności dochodzącej
do 80 mm na dobę (Twardosz,
Niedźwiedź 2001) lub nawet do 200
mm w ciągu 5 dni (Twardosz 2005).
Znaczący jest zakres wahań sum
rocznych, który wynosi 551,5 mm.
Najwyższa suma 999,9 mm (147%
Ryc. 8.1. Częstość (%) rocznych sum opadów
średniej) wystąpiła w 1912 roku,
atmosferycznych
a najniższa 448,4 mm (66% średniej)
Fig. 8.1. Frequency (%) of annual precipitation
w 1993 roku.
totals
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Tab. 8.1. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów (1901-2000) – P, odchylenia standardowe – d i współczynniki zmienności – V
Tab. 8.1. Average monthly and annual precipitation totals (1901-2000) – P, standard
deviation – d and variability coefficient – V

W przebiegu rocznym wyraźnie zaznacza się maksimum opadów w lipcu
(Tab. 8.1). Ilość opadów od czerwca do sierpnia jest prawie 3 razy większa niż
w porze zimowej, co świadczy o dużym stopniu kontynentalizmu pluwialnego
w Krakowie. Udział opadów w miesiącach letnich w kształtowaniu rocznej sumy
opadów wynosi aż 41%.
Największą dyspersją miesięcznych sum opadów odznacza się październik
(66,8%), co wykazuje wartość współczynnika zmienności (Tab. 8.1). Decydują
o tym głównie uwarunkowania cyrkulacyjne. W październiku 1951 roku w wyniku
długotrwałego utrzymywania się układów wysokiego ciśnienia opady w Krakowie
oraz w wielu innych miejscowościach w Polsce w ogóle nie występowały.
Rozkład częstości sum rocznych opadów można aproksymować krzywą rozkładu normalnego (Ryc. 8.1), co oznacza, że prawdopodobieństwo pojawienia się
sumy rocznej mniejszej lub większej od średniej jest podobne. W przypadku sum
miesięcznych, a tym bardziej sum dobowych i godzinnych występują większe odchylenia dodatnie od średniej sumy (Ryc. 8.2). Wielkość odchyleń dodatnich jest tym
większa, im krótszy okres sumy bierzemy pod uwagę. Największe odchylenie dodatnie sum miesięcznych występuje w lipcu, a sum dobowych i godzinnych we wrześniu.
Najniższa suma opadu w lipcu osiągnęła zaledwie 20% średniej wieloletniej (19,1 mm
w roku 1928), a najwyższa suma odpowiednio 326% (313,1 mm w roku 1903).
We wszystkich miesiącach zdarzały się bardzo wydajne opady dobowe; nawet w zimie ponad 20 mm (Ryc. 8.2). W kwietniu, maju i we wrześniu maksymalne
24-godzinne opady przekroczyły nawet średnie wieloletnie miesięczne sumy
w tych miesiącach. Absolutny maksymalny dobowy opad 99 mm pojawił się
w czasie burzy 9 września 1963 roku w sytuacji cyklonalnej ze spływem powietrza ze
wschodu. Wysokość tego opadu jest równoważna 168% średniej sumy we wrześniu oraz 15% średniej sumy rocznej opadów w Krakowie. Niezwykłość tego
opadu polegała na tym, że osiągnął on wyjątkowo duże natężenie. Prawie cała
suma spadła w ciągu jednej godziny, co jest równoważne prawie dwukrotnej
średniej sumie miesięcznej. Prawdopodobieństwo zdarzenia tak dużego opadu
jest bardzo małe. Skutki wystąpienia opadu z 1963 roku zostały szczegółowo
opisane przez Lewińską (1964). W miesiącach letnich sumy godzinne opadów,
które przekraczają 10 mm na godzinę, stanowią zaledwie około 1% wszystkich
godzinnych opadów (Ryc. 8.2). Maksymalne godzinne sumy opadów, w zależności
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od poziomu prawdopodobieństwa
przekroczenia, kształtują sytuacje
bezadwekcyjne centrum wyżu i klina antycyklonalnego oraz sytuacje
centrum niżu i bruzdy cyklonalnej
(Twardosz 2005).
W przebiegu dobowym opadów zaznacza się wyraźne zróżnicowanie sezonowe. Charakterystyczny
kontynentalny typ przebiegu dobowego opadów z maksimum popołudniowym zaznacza się głównie
w okresie letnim (Ryc. 8.3), a także
w porach przejściowych (Twardosz
2005). Latem maksimum dobowe
opadów występuje w godzinach
16.00-17.00 czasu środkowoeuropejskiego, a więc już po osiągnięciu
przez powietrze w warstwie przyziemnej temperatury maksymalnej. Największy wpływ na kształt
dobowego przebiegu opadów wywierają opady burzowe, które są
przejawem występowania intensywnych procesów konwekcyjnych
w atmosferze. Jak wykazały badania
Bielec (2000), między godziną 16.00
a 17.00 występuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia burzy
w Krakowie. Inaczej kształtuje się
natomiast przebieg opadów w zimie
(dotyczy opadów ciekłych). W tej
porze roku maksimum występuje
wczesnym przedpołudniem. Taki
typ przebiegu opadów jest charakterystyczny dla obszarów o morskich
cechach klimatu.
Ryc. 8.2. Przebieg roczny sum opadów
miesięcznych (A), dobowych (C)
i godzinnych (C)
Fig. 8.2. Annual variation of monthly
(A), daily (B) and hourly (C) precipitation totals
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W przebiegu stuletnim sum
opadów nie obserwuje się tendencji
wieloletnich, a jedynie mniej lub
bardziej regularne fluktuacje, czyli
na przemian wzrosty i spadki sum
opadów (Ryc. 8.4). Porównanie
średnich sum opadów w kolejnych
wieloleciach (Tab. 8.2) potwierdza
nietrwały charakter tendencji opadowych nie tylko w Krakowie, ale
także w innych stacjach w Polsce
(Kożuchowski 2004). W przypadku
rocznych opadów stwierdzono występowanie około sześćdziesięcioletniego istotnego statystycznie cyklu Ryc. 8.3. Przebieg dobowy sum opadów
zmian (Twardosz, Cebulska 2005).
(% sumy dobowej)
Na podstawie kumulowanych Fig. 8.3. Diurnal precipitation pattern
odchyleń sum opadowych od śred- (% of daily totals)
niej stuletniej (Ryc. 8.5) zostało wyróżnionych pięć faz o odchyleniach
dodatnich i ujemnych. Pierwsza faza odchyleń dodatnich wystąpiła do roku 1919;
następna w latach 1960-1972. Odchylenia ujemne występowały natomiast w okresie
1920-1959 oraz 1973-1995. Począwszy od 1996 roku aż po rok 2005, utrzymują się
opady powyżej średniej stuletniej.

Ryc. 8.4. Przebieg wieloletni sum rocznych opadów: 1-sumy roczne, 2- 11-letnie średnie
ruchome
Fig. 8.4. Long-term variation of annual precipitation totals: 1-annual totals, 2- 11-year
moving averages
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Tab. 8.2. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów (mm) w wybranych wieloleciach
Tab. 8.2. Average monthly and annual precipitation totals (mm) in selected periods

Ryc. 8.5. Skumulowane odchylenia sum rocznych opadów od średniej 100-letniej
Fig. 8.5. Cumulative deviations of annual precipitation totals from a 100-year average

Na podstawie kryterium Kaczorowskiej (1962) wyznaczono przedziały
opadów normalnych, anomalnych oraz ich częstość. W świetle zestawienia
w tabeli 8.3 można wnioskować, że w Krakowie nie występują lata skrajnie suche
i skrajnie wilgotne, tzn. takie, w których suma roczna opadów jest mniejsza od
50% średniego opadu lub go przewyższa o 150%. Bardzo suche były lata: 1911,
1921, 1932, 1942, 1982, 1983, 1993; a bardzo wilgotne lata: 1903, 1909, 1912, 1919,
1960, 1966, 1968, 1997.
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Tab. 8.3. Normy i anomalie rocznych sum opadów wg kryterium Kaczorowskiej (1962)
Tab. 8.3. Normal and anomalous precipitation totals according to Kaczorowska’s
criterion (1962)

Liczba dni z opadem
Opady w Krakowie pojawiają się średnio przez 173 dni w roku, co stanowi
47% wszystkich dni (Tab. 8.4). Zakres wahań liczby dni opadowych jest znaczny
– od 130 (w 1921 roku) do 209 dni (w 1909 roku). W przebiegu rocznym liczba dni
z opadem (≥0,1 mm) wykazuje mniejszą zmienność niż sumy opadów. Większa
częstość opadów przypada w miesiącach chłodnych, tj. od listopada do stycznia.
Zwiększonej częstości opadów w porze zimowej sprzyja przewaga cyrkulacji zachodniej przynoszącej wilgotne masy powietrzne znad Atlantyku. Najmniej dni
opadowych występuje we wrześniu, czyli w okresie z przeważającą cyrkulacją
wyżową, w której dywergencja prądów powietrza nie sprzyja występowaniu
opadów. Najbardziej deszczowym miesiącem był styczeń 1963 roku z 30 dniami
z opadem (Rys. 8.6). W październiku ujawnia się duża zmienność również liczby
dni z opadem. W 1951 roku nie stwierdzono ani jednego dnia z opadem w tym
miesiącu, a w 1936 roku pojawiło się ich aż 27.
Opady silne, a więc takie, których suma jest równa lub większa od 10 mm,
pojawiają się średnio przez 17,5 dnia (Tab. 8.4). W roku o najniższym rocznym
opadzie – 1993 – wystąpiło również najmniej (7) dni z opadem ≥10 mm, a w latach
wilgotnych 1937, 1960 i 1966 aż 27 dni. Opady silne pojawiają się głównie latem
(Ryc. 8.4). W najbardziej deszczowym lipcu 1903 i 1997 roku występowało po 11
dni (Ryc. 8.6).
Tab. 8.4. Średnie miesięczne i roczne liczby dni z opadem różnej wielkości (1901-2000)
Tab. 8.4. Average monthly and annual numbers of wet days (1901-2000)
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Ryc. 8.6. Przebieg roczny liczby dni z opadem ≥0,1 mm (A) i ≥10 mm (B)
Fig. 8.6. Annual variation of wet days ≥0.1 mm (A) and ≥10 mm (B)

Ryc. 8.7. Częstość (%) dni z opadem różnej wielkości
Fig. 8.7. Frequency (%) of wet days with various totals
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Ryc. 8.8. Przebieg wieloletni rocznej liczby dni z opadem ≥0,1 mm(A) i ≥10 mm (B):
1-roczna liczba dni opadowych, 2- 11-letnie średnie ruchome
Fig. 8.8. Long-term variation of annual wet days ≥0.1 mm(A) and ≥10 mm (B): 1-annual
wet days, 2- 11-year moving averages

Dokładniejszy obraz częstości dni z opadem różnej wielkości przedstawia rycina
8.7. Do klasyfikacji dobowych sum opadów zastosowano tu wąskie przedziały według
Olechnowicz-Bobrowskiej (1970). We wszystkich miesiącach zdecydowaną większość
stanowią dni z opadem bardzo słabym i słabym (w zimie ponad 80% dni).
W przebiegu wieloletnim liczby dni z opadem nie stwierdzono tendencji
wieloletnich, ale jedynie krótkookresowe fluktuacje (Ryc. 8.8). Większe wahania
z roku na rok występują w liczbie dni z opadem silnym. Sumy roczne i roczna liczba
dni z opadem ≥10 mm wskazuje na silny związek korelacyjny obu charakterystyk
opadu (współczynnik korelacji r =0,840). Na podstawie uzyskanego współczynnika
korelacji można stwierdzić, że zmienność opadów w ponad 70% można wyjaśnić
zmiennością częstości opadów silnych.

Rodzaj opadów
Opady mogą występować w różnej postaci. Do ich rozróżnienia wykorzystano
kod postaci opadów stosowany w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie,
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Tab. 8.5. Kody rodzajów opadów atmosferycznych i towarzyszące im zjawiska (opracowany
przez T. Niedźwiedzia)
Tab. 8.5. Codes of precipitation types with concurrent phenomena (according to
T. Niedźwiedź)

opracowany przez Niedźwiedzia (Tab. 8.5). Każdemu opadowi dobowemu
przypisano tylko jeden kod rodzaju według dziewięciostopniowej skali. Numer
kodu informuje o postaci opadu, tj. ciekły, stały, mieszany oraz dodatkowo
o zjawiskach burzowych.
Okazuje się, że dni z opadem w postaci ciekłej, stanowią w Krakowie dominującą grupę (Tab. 8.6). Dni z deszczem i mżawką stanowią przeciętnie w roku
59% dni opadowych. W miesiącach letnich opady występują prawie wyłącznie
w postaci ciekłej. W porach przejściowych, a tym bardziej w zimie, dodatkowo
pojawiają się opady śnieżne i mieszane (deszczowo-śnieżne). Występowanie opadów śnieżnych jest uzależnione od wilgotności i temperatury powietrza. Udział
opadów stałych (w tym śnieżno-deszczowych) w ogólnej liczbie dni z opadem
wynosi 26% (Tab. 8.6). W styczniu i lutym udział ten jest największy i wynosi
70%. Bardzo ważną grupę opadów, ze względu na duże natężenie, stanowią
opady burzowe. Tego rodzaju opady są przejawem intensywnych procesów
konwekcyjnych występujących w dolnej troposferze. Pojawiają się przez cały rok,
jednak największe prawdopodobieństwo zdarzenia ich jest w miesiącach ciepłych.
W lipcu podczas 35% dni z opadem towarzyszy burza. Udział opadów burzowych w ogólnej sumie opadów w lipcu osiąga 50%. W porze jesienno-zimowej,
a zwłaszcza w październiku, dość często występują opady poziome. Pojawiają
się one głównie w godzinach nocnych i w porze porannej. Wtedy następuje
maksymalne nocne wychłodzenie przyziemnej warstwy powietrza, kondensacja
i krystalizacja pary wodnej lub osadzanie kropel wody na wychłodzonych przedmiotach. Udział tego rodzaju opadów w kształtowaniu ogólnej ilości opadów jest
jednak znikomy.
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Tab. 8.6. Częstość (%) rodzajów opadów (1901-2000)
Tab. 8.6. Frequency (%) of precipitation types (1901-2000)

* objasnienia jak w Tab.8.5 / explanations as in the Table 8.5

Podsumowanie
W Krakowie występują stosunkowo korzystne warunki opadowe. Przejawia
się to większą ilością i częstością opadów w mieście w porównaniu do wartości
średnich obszarowych w Polsce.
Położenie Krakowa w obszarze przejściowym między Karpatami od południa a Wyżyną Małopolską od północy powoduje, iż zmienność opadów w analizowanym punkcie przejawia cechy występujące w obu regionach. W Krakowie
zdarzają się więc wydajne opady długotrwałe, utrzymujące się nawet przez kilka
kolejnych dni, charakterystyczne dla gór. Opady tego typu, genetycznie związane
ze spływem powietrza z kwadrantu północnego, są najczęściej przyczyną powodzi
w dorzeczu górnej Wisły. W Krakowie występować mogą także lokalne ulewy
(do 100 mm na dobę), zbliżone wysokością opadu do tych, jakie zdarzyły się na
obszarze wyżynnym, m.in. u schyłku XX i początku XXI w. Można przypuszczać,
iż pewne wspólne cechy względnie wysuszonego podłoża w obszarze zurbanizowanym i wyżynnym w zbliżonym stopniu sprzyjają rozwojowi swobodnej
konwekcji termicznej.

Precipitation
Summary
The paper discusses precipitation conditions in the 20th century in Cracow by
looking at precipitation totals, frequency and type. Statistical properties of monthly,
diurnal and hourly precipitation were illustrated with box with whiskers plots
(Figure 8.2). A 100-year record was analysed in terms of annual and diurnal variations and annual fluctuations (Figures 8.3, 8.4 and 8.8). Three ranges of wet days
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were studied, including ≥0.1 mm, ≥1.0 and ≥10.0 mm (Figures 8.6 and 8.7). Types
of precipitation were identified using the nine-degree scale developed by
Niedźwiedź (Table 8.5). The codes denoted the liquid, solid and mixed types of precipitation, as well as additional information about thunderstorm phenomena.
It was found that Cracow had particularly good precipitation conditions.
They produced greater quantities and frequency of precipitation than the areally
averaged precipitation in Poland. A strong pluvial continentalism was found
both in the annual pattern, with its maximum in July, and in the diurnal pattern,
with a sharp peak in the afternoon. No long-term trends were identified over
the 100-year period, but only more or less regular fluctuations of alternating increases and decreases of precipitation (Figure 8.4). A comparison of average precipitation totals within the long-term period (Table 8.2) confirmed the ephemeral nature
of the precipitation trends in Cracow and other Polish sites (Kożuchowski 2004).
Five periods with positive and negative cumulative deviations from the 100-year
average total were identified (Figure 8.5). The first positive deviation period
ended in 1919 and the next lasted from 1960 to 1972. The two negative deviations
occurred during 1920-1959 and 1973-1995. From 1996 until 2005 precipitation was
again above the 100-year average.
Located in a transitional area between the Carpathian Mountains in the south
and the Małopolska Upland in the north Cracow has a precipitation pattern,
displaying features typical of the two adjacent areas. Cracow experiences longduration precipitation lasting for several subsequent days, which is typical for
the mountains. This type of precipitation is linked in its origin to airmasses
from the northern quadrant and accounts for most of flooding in the Upper Vistula drainage basin. There also occur limited area rainstorms (up to 100 mm per
24 hours) of similar magnitude to those recorded in the uplands at the end
of the 20th century and beginning of 21st century. Perhaps certain common properties of the relatively dry ground in the urbanised and upland areas may be similarly
conducive to the development of free thermal convection.
Translated by Paweł Pilch

Praca częściowo wykonana w ramach Projektu Badawczego nr PBZ-KBN-086/P04/2003, zamawianego przez Ministerstwo Środowiska.

Małgorzata Falarz

Pokrywa śnieżna
Stan pokrywy śnieżnej stanowi wynik jednoczesnego oddziaływania
warunków termicznych, opadowych, solarnych, wiatrowych i innych, a pośrednio
również cyrkulacji atmosfery. Ze względu na jej praktyczne znaczenie w wielu
dziedzinach działalności człowieka w mieście (transport i komunikacja, budownictwo, rekreacja) badaniom pokrywy śnieżnej w Krakowie poświęcono do tej pory
wiele uwagi. Prace badawcze obejmowały zróżnicowane zagadnienia i problemy,
które można zgrupować w kilka kierunków: Do najważniejszych z nich należą:
− charakterystyki średnich i ekstremalnych warunków śnieżnych Krakowa (Hess
1974; Leśniak 1973; Trepińska 1973; Leśniak 1975; Falarz 1998a);
− zróżnicowanie przestrzenne pokrywy śnieżnej na obszarze Krakowa przedstawione na podstawie badań zależności pokrywy śnieżnej od formy terenu
i ekspozycji stoku (Hess 1967a; Hess 1969);
− zależność pokrywy śnieżnej od temperatury powietrza (Hess 1967b; Trepińska
1973a; Leśniak 1973);
− oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła na pokrywę śnieżną (Falarz 1998b;
Pajek 2000-2001);
− rekonstrukcja warunków niwalnych na podstawie temperatury powietrza
i opadów atmosferycznych (Falarz 2000);
− zmiany i zmienność wieloletnia różnych charakterystyk pokrywy śnieżnej
(Piotrowicz 1996b; Falarz 2002).
Regularne zapiski wyników pomiarów pokrywy śnieżnej pojawiają się w wykazach meteorologicznych stacji naukowej w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie
na początku lat 20. XX w. Pomiary były prowadzone nieprzerwanie, również podczas II wojny światowej. Seria dobowych danych niwalnych jest zatem kompletna
i nie wymaga uzupełnień. Za okres bazowy charakterystyki warunków niwalnych
przyjęto wielolecie 1921/22-2000/01, obejmujące 80 sezonów zimowych. Za dzień
z pokrywą śnieżną uznano dzień, w którym w porannym terminie obserwacyjnym
(6 UTC) pokrywa śnieżna zajmowała co najmniej połowę obserwowanego terenu
i miała średnią grubość co najmniej 1 cm.
Pierwszy w sezonie zimowym dzień z pokrywą śnieżną o grubości ≥1 cm
obserwuje się w Krakowie zwykle w trzeciej dekadzie listopada (średnio 24.11.;
Tab. 9.1). Pierwszej pokrywy śnieżnej można jednakże spodziewać się już w ostatnich dniach października. Sytuacje takie zdarzyły się m.in. w sezonach zimowych
1926/27, 1940/41, 1997/98 (Ryc. 9.1A). W rozpatrywanym okresie były również
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Tab. 9.1. Skrajne daty występowania pokrywy śnieżnej w Krakowie w latach 1921/22-2000/01
Tab. 9.1. Dates of the first and the last occurrence of the snow cover in Cracow in the
period 1921/22-2000/01

Ryc. 9.1. Skrajne daty występowania pokrywy śnieżnej (1921/22-2000/01): A – pierwszy
dzień z pokrywą śnieżną, B – ostatni dzień z pokrywą śnieżną. Grubą linią oznaczono
wartości 11-letniej średniej konsekutywnej. Sezon zimowy 1950/51 oznaczono jako 1950 itd.
Fig. 9.1. Dates of the first one (A) and the last one (B) occurrence of the snow cover
(1921/22-2000/01). Thick line denotes 11-year average consecutive values. The winter
season 1950/51 was denoted as 1950 etc.

sezony zimowe, w czasie których pokrywa śnieżna pojawiła się po raz pierwszy
dopiero w styczniu (w sezonach zimowych 1951/52 i 1934/35). Analiza regresji
wskazuje, iż pierwsze wystąpienie pokrywy śnieżnej cechuje się niewielką tendencją opóźniania się, nie jest to jednakże zmiana istotna statystycznie.
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Tab. 9.2. Liczba dni z pokrywą śnieżną w Krakowie w latach 1921/22-2000/01 – wybrane charakterystyki miesięczne i sezonowe
Tab. 9.2. The number of days with the snow cover in Cracow in the period 1921/22-2000/01 – selected monthly and seasonal characteristics

* w co najmniej 3 sezonach zimowych / in at least 3 winter seasons

Ostatnie pojawienie się pokrywy śnieżnej w sezonie zimowym przypada
w Krakowie średnio na 21 marca. Charakterystyka ta cechuje się dużą zmiennością w czasie (Ryc. 9.1B). W sezonie 1988/89 pokrywa śnieżna zanikła ostatecznie
już 9 stycznia, a w 1935 roku obserwowano ją jeszcze epizodycznie na początku
maja. Lata 90. XX w. cechowały się szczególnie dużą liczbą przypadków późnego
występowania ostatniego w sezonie zimowym dnia z pokrywą śnieżną. Pomimo
znacznej zmienności z roku na rok ostatni dzień z pokrywą śnieżną nie wykazuje
znaczącej tendencji zmian w analizowanym wieloleciu.
W okresie pomiędzy 3 maja a 24 października nie obserwowano w rozpatrywanym osiemdziesięcioleciu w Krakowie ani jednego przypadku wystąpienia
pokrywy śnieżnej.
Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej, tj. czas pomiędzy jej
pierwszym i ostatnim pojawieniem się w sezonie zimowym, trwa w Krakowie
średnio 119 dni. Najdłuższy taki okres obserwowano w sezonie zimowym 1981/82
(171 dni), najkrótszy zaś w czasie zimy 1953/54 (67 dni).
Rzeczywisty czas zalegania pokrywy śnieżnej jest w Krakowie prawie dwukrotnie krótszy od czasu jej potencjalnego występowania. W sezonie zimowym notuje
się średnio 62 dni z pokrywą śnieżną o grubości ≥1 cm. Najdłużej zalega pokrywa
śnieżna w styczniu, lutym i grudniu (odpowiednio 20, 17 i 13 dni; Tab. 9.2). Są to
miesiące, w których w czasie surowych zim pokrywa śnieżna może występować
przez 100% dni. W rozpatrywanym wieloleciu sezonowa liczba dni z pokrywą
śnieżną zmieniała się od 10 w czasie zimy 1924/25 do 133 w sezonie 1995/96
(Ryc. 9.2). Lata 60. XX w. cechowały się szczególnie dużą liczbą sezonów zimowych
o długim czasie zalegania pokrywy śnieżnej, zaś na przełomie lat 80. i 90. przeważały zimy o małej liczbie dni z pokrywą śnieżną. Przyjmując wartości graniczne
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dziesiątego i dziewięćdziesiątego
percentyla (czyli kryterium występowania danej wartości średnio
raz na 10 lat), za sezon zimowy
o ekstremalnie ubogich warunkach
niwalnych uznać należy w Krakowie sezon o liczbie dni z pokrywą
śnieżną nie większej niż 36, zaś za
sezon o ekstremalnie długo leżącej
pokrywie śnieżnej – sezon z liczbą
dni większą od 89. W rozpatrywanym osiemdziesięcioleciu większość przypadków ekstremalnie
Ryc. 9.2. Liczba dni z pokrywą śnieżną
krótkiego czasu zalegania pokrywy
w Krakowie w latach 1895/96-2000/01: wartośnieżnej wystąpiła po roku 1970.
ści sezonowe (cienka linia) i 11-letnia średnia
Czas zalegania pokrywy śnieżkonsekutywna (gruba linia). Wartości z okrenej
cechuje
się w analizowanym
su 1895/96-1920/21 rekonstruowane (Falarz
wieloleciu niewielką, nieistotną
2002). Liniami prostymi ciągłymi oznaczono
średnią oraz percentyle: 10% i 90% wyliczone
statystycznie tendencją ujemną. Poza okres 1921/22-2000/01. Oznaczenia sezodobne wyniki otrzymała Piotrowicz
nów zimowych jak na Ryc. 9.1.
(1996b) dla wielolecia 1930/31–1994/
Fig. 9.2. The number of days with the snow co95. Liczba dni z pokrywą śnieżną
ver in Cracow in the period 1895/96-2000/01:
w Krakowie jest ściśle związana
seasonal values (thin line) and 11-year consecuze strefową cyrkulacją atmosfery.
tive averages (thick line). Values for the period
Współczynnik korelacji pomiędzy
1895/96-1920/21 were reconstructed (Falarz
sezonową liczbą dni z pokrywą
2002). Strait constant lines denote values of the
śnieżną a wskaźnikiem Oscylacji
average and percentiles of 10% and 90% calcuPółnocnoatlantyckiej (NAO) od
lated for the period 1921/22-2000/01. Denotagrudnia do marca wynosi -0.70
tions of winter seasons as in Fig. 9.1.
i jest wysoce istotny statystycznie
(Ryc. 9.3). Krótki czas zalegania
pokrywy śnieżnej w sezonie zimowym jest najczęściej wynikiem intensywnej
i częstej adwekcji nad Polskę Południową relatywnie ciepłego w okresie zimy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego. Obserwowany w ostatnich dekadach XX stulecia
wzrost częstości adwekcji powietrza z kierunków sektora zachodniego nad obszar
Polski (Niedźwiedź 2000) stanowi więc przyczynę niewielkiej ujemnej tendencji czasu
zalegania pokrywy śnieżnej w Krakowie.
Czas zalegania pokrywy śnieżnej jest również ściśle związany z temperaturą powietrza. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą dni z pokrywą śnieżną
a średnią temperaturą zimy w Krakowie wyliczony za okres 1921-1970 wynosi
–0.69 (Trepińska 1973a).
Należy pamiętać, iż wyżej opisane warunki śnieżne odnoszą się do wyników obserwacji w jednym punkcie pomiarowym. W różnych obszarach Krakowa
liczba dni z pokrywą śnieżną może się znacznie różnić od przedstawionych tutaj
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wartości średnich i ekstremalnych.
Na wysokości 200 m n.p.m. średni
czas zalegania pokrywy śnieżnej
we wklęsłych formach terenu jest
o 7 dni dłuższy niż na formach wypukłych, zaś na stokach północnych
pokrywa śnieżna zalega o 15 dni
dłużej niż na stokach eksponowanych na południe (Hess 1967a).
Warunki termiczne sprzyjające
długiemu czasowi zalegania pokrywy śnieżnej stanowią jednocześnie
o znaczącej przewadze opadów
w postaci stałej nad opadami ciekłymi, co umożliwia akumulację Ryc. 9.3. Zależność sezonowej liczby dni z pośniegu. Grubość pokrywy śnieżnej krywą śnieżną od wskaźnika NAO w okresie
w Krakowie kształtuje się więc od grudnia do marca (1921/22-2000/01).
zazwyczaj wprost proporcjonalnie Fig. 9.3. The dependence of the seasonal number
do liczby dni z pokrywą śnieżną. of days with the snow cover on the NAO index
Średnia z miesięcznych maksi- in the period of Dec-Mar (1921/22-2000/01).
mów dobowej grubości pokrywy
śnieżnej jest najwyższa w lutym
i w styczniu (odpowiednio 16 i 15
cm; Tab. 9.3). Maksimum grubości
pokrywy śnieżnej dla całego sezonu zimowego uśrednione za 80 lat
wynosi 21 cm. Absolutne maksima
grubości warstwy śniegu w styczniu, w lutym i w marcu wystąpiły
w 1963 roku (Ryc. 9.4). Dnia 6 lutego
tego roku na stacji klimatologicznej
w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie zanotowano pokrywę śnieżną
o grubości 65 cm. Z kolei w sezo- Ryc. 9.4. Absolutne miesięczne maksima
nach zimowych 1924/25 i 1988/89 grubości pokrywy śnieżnej w okresie 1921/22najgrubsza warstwa pokrywy śnież- -2000/01 (cm).
nej miała zaledwie 5 cm.
Fig. 9.4. Absolute monthly maximum depth
Do sezonów o ekstremalnie of the snow cover in the period 1921/22cienkiej pokrywie śnieżnej (tj. o war- -2000/01 (cm).
tości nieprzekraczającej dziesiątego
percentyla) należą w Krakowie te,
w czasie których maksymalna grubość warstwy śniegu nie przekracza 9 cm. Za sezon
o ekstremalnie obfitej pokrywie śnieżnej uznać należy, zgodnie z kryterium 90%, zimę
o maksymalnej grubości pokrywy przekraczającej 36 cm. W wieloletnim przebiegu
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wartości maksymalnej w sezonie
zimowym grubości pokrywy śnieżnej wyraźnie widoczne są okresy
z przewagą sezonów zimowych
o znacznej grubości pokrywy śnieżnej; są to: przełom lat 30. i 40. oraz
lata 60. (Ryc. 9.5). Przełom lat 80.
i 90. był natomiast okresem znacznego skupienia zim ubogich w pokrywę
śnieżną. W rozpatrywanym okresie
były w Krakowie cztery sezony zimowe, w czasie których zarówno czas
zalegania pokrywy śnieżnej, jak i jej
Ryc. 9.5. Maksymalna grubość pokrywy śnieżgrubość opisywane były wartościami
nej w Krakowie w latach 1895/96-2000/01:
ekstremalnie niskimi. Były to zimy:
wartości sezonowe (cienka linia) i 11-letnia
1924/25, 1987/88, 1988/89 i 1993/94.
średnia konsekutywna (gruba linia). Wartości
z okresu 1895/96-1920/21 rekonstruowane
W czterech innych sezonach zimo(Falarz 2002). Liniami prostymi ciągłymi
wych (1928/29, 1939/40, 1962/63,
oznaczono średnią oraz percentyle: 10% i 90%
1969/70) ekstremalnie długiemu
wyliczone za okres 1921/22-2000/01. Oznaczasowi zalegania pokrywy śnieżnej
czenia sezonów zimowych jak na Ryc. 9.1.
towarzyszyła ekstremalnie gruba
Fig. 9.5. Maximum depth of the snow cover in
warstwa śniegu.
Cracow in the period 1895/96-2000/01: seasoMaksymalna sezonowa grunal values (thin line) and 11-year consecutive
bość
pokrywy
śnieżnej cechuje się w
averages (thick line). Values for the period
rozpatrywanym
wieloleciu tenden1895/96-1920/21 were reconstructed (Falarz
cją
zbliżoną
do
zera.
2002). Strait constant lines denote values of
Obliczenie średniej grubości
the average and percentiles of 10% and 90%
pokrywy śnieżnej dla każdego dnia
calculated for the period 1921/22-2000/01.
Denotations of winter seasons as in Fig. 9.1.
sezonu zimowego (z uwzględnieniem wartości zerowych) pozwoliło
na wyróżnienie w Krakowie dwóch
maksimów grubości warstwy śniegu w sezonie zimowym (Ryc. 9.6). Średnia grubość
pokrywy śnieżnej rośnie w Krakowie od końca października do końca stycznia (30
stycznia: średnio 8,8 cm), następnie wykazuje niewielki spadek i ponownie rośnie
do połowy lutego (18 lutego: 9,1 cm). Po tym okresie następuje dosyć systematyczny
spadek średniej grubości pokrywy śnieżnej aż do pierwszych dni maja. Tempo spadku grubości pokrywy śnieżnej wiosną jest większe niż tempo jej przyrostu jesienią
i zimą. Pomiędzy 1 stycznia a 2 marca średnia z wielolecia grubość pokrywy śnieżnej
wynosi co najmniej 5 cm. Najgrubszej pokrywy śnieżnej (średnio 8 cm i więcej) można
się spodziewać w dwóch okresach: od 28 stycznia do 4 lutego i od 14 do 21 lutego.
Maksymalny przyrost grubości pokrywy śnieżnej z dnia na dzień wystąpił
w Krakowie 27 marca 1952 roku, po adwekcji powietrza z kierunku południowo-zachodniego w układzie niżowym (sytuacja SWc; Niedźwiedź 2005). Przyrost grubości pokrywy wyniósł tego dnia 25 cm. Największy spadek grubości
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Tab. 9.3. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej [cm] w Krakowie w latach 1921/22-2000/01 – wybrane charakterystyki miesięczne i sezonowe
Tab. 9.3. Maximum depth of the snow cover [cm] in Cracow in the period 1921/22-2000/01 – selected monthly and seasonal characteristics

* w co najmniej 3 sezonach zimowych – in at least 3 winter seasons

pokrywy śnieżnej z dnia na dzień
wyniósł 18 cm; zanotowano go 23
lutego 1952 roku. Znaczny ubytek
grubości pokrywy śnieżnej nastąpił
po adwekcji z północnego zachodu
w układzie niżowym (sytuacja
NWc; Niedźwiedź 2005).
Zestawienia warunków śnieżnych w centrum miasta z warunkami w strefie podmiejskiej oraz poza
miastem nie uwidaczniają jednoznacznie wpływu miejskiej wyspy
ciepła na pokrywę śnieżną (Falarz
1998b; Pajek 2000-2001). Zaznacza
się jedynie zmniejszenie ujemnej
tendencji grubości pokrywy śnieżnej po roku 1960 poza miastem w
porównaniu z jego centrum (Falarz
1998b).

Ryc. 9.6. Średnia grubość pokrywy śnieżnej
w dniach od 25 października do 2 maja
(na podstawie wartości dobowych z okresu
1921/22-2000/01).
Fig. 9.6. The average depth of the snow cover in
the period from 25th Oct to 2nd May (on the base
of daily values in the period 1921/22-2000/01).
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Snow cover
Summary
The snow cover is the result of a simultaneous action of thermal, precipitation,
solar, and wind conditions. It is also influenced by the atmospheric circulation.
Regular snow cover observations began in the meteorological station in Cracow
at the beginning of the second decade of the 20th century. The observations were
uninterrupted, even during the Second World War. The snow cover for the 80-winter
season period 1921/22-2000/01 was analysed. A day with snow cover is a day with
snow of at least 1 cm depth, covering at least 50% of the observed area at 6 UTC.
The first day with snow cover in a winter season in Cracow is usually in the
third decade of November (on average the 11th of November; Table 9.1). However,
one can expect snow cover even in the last pentad of October (Figure 9.1A). There
were also observed during the investigated period, winter seasons with the first
day of snow cover not before January (1951/52 and 1934/35). The regression analysis
indicates that the first day with snow cover occurred later and later in the analysed
period. However, the tendency is not statistically significant.
The last day with snow cover during the winter season in Cracow is observed
on average the 21st of March (Figure 9.1B). In the winter season 1988/89 snow
cover did not occur after 9th January and in 1935 it was observed occasionally at
the beginning of May.
During the period between the 3rd of May and the 24th of October no snow
cover was observed in Cracow in the whole analysed 80 year period.
The potential period of the snow cover occurrence, i.e. the period between
the first and the last day with snow cover in a winter season, remains in Cracow
119 days in average.
The actual snow cover duration in Cracow is nearly twice shorter than it’s
potential. During the winter season 62 days with snow cover of the depth ≥1 cm
are observed in average. The longest snow cover duration is recorded in January
and February (relatively 20 and 17 days; Table 9.2). In the investigated period
the seasonal number of days with snow cover varied from 10 in the winter
1924/25 to 133 in the winter 1995/96 (Figure 9.2). Assuming the limits of 10. and
90. percentiles, a winter season of not more than 36 days with snow cover should
be recognized as the winter of extremely poor snow conditions, while a winter
season of above 80 days with snow cover – as the winter of extremely long snow
cover duration.
The snow cover duration indicates a slight, not statistically significant,
negative tendency in the 20th century. The number of days with snow cover in
Cracow is strongly connected to the zonal atmospheric circulation. The correlation coefficient between the snow cover duration in winter season and the North
Atlantic Oscillation index (NAO) in the period from December to March reaches
–0.70 and is highly statistically significant (Figure 9.3). The increasing frequency
of air advection from the western sector, which is observed in the last decades

Pokrywa śnieżna

147

of the 20th century (Niedźwiedź 2000), is therefore the reason for the decreasing
tendency of the snow cover duration in Cracow.
The average of monthly maximum of the snow cover depth is the highest
in February and January (relatively 16 and 15 cm; Table 9.3). The absolute maximum
(65 cm) reached the snow cover snow depth the 6th of February 1963 (Figure 9.4).
Then, in the winter seasons 1924/25 and 1988/89 the thickest snow cover was
merely 5 cm.
The winter seasons of the extremely thin snow cover in Cracow (according
to the criterion of 10. percentile) are seasons, when the maximum depth of the snow
cover does not exceed 9 cm, while the winter seasons of the extremely thick snow
cover (with the criterion of 90%) are seasons, when the maximum snow depth
is above 36 cm. During the period 1921/22-2000/01 there were in Cracow four
winter seasons (1924/25, 1987/88, 1988/89 and 1993/94) with both, the duration
and the depth of the snow cover descripted by extremely low values (Figure 9.5).
During the other four winter seasons (i.e. 1928/29, 1939/40, 1962/63, 1969/70)
the extremely long snow cover duration was accompanied by the extremely thick
snow cover depth.
The seasonal maximum snow cover depth indicates in the investigated period
a tendency close to zero.
The average depth of the snow cover in Cracow (calculated for each day
of the winter season including zero values) accumulates from the end of October
to the end of January (the 30th of January is in average 8.8 cm), then descends
a little and again accumulates till the half of February (the 18th of February is
in average 9.1 cm; Figure 9.6). After that the average snow cover depth descends rather regularly till the first days of May. The speed of the descending
of the snow cover depth in spring is larger than that one of the accumulating in autumn and winter. The thickest snow cover (in average 8 cm and more) one can expect
in two periods: from the 28th of January to the 4th of February and from the 14th
to the 21st of February.
The maximum 24-hour (i.e. day to day) increase of the snow cover depth was
observed in Cracow the 27th of March 1952 after the air advection from the southwestern direction in a cyclonical pressure pattern (the SWc situation, Niedźwiedź
2005). The snow cover increase was this day 25 cm. The largest 24-hour decrease
of the snow cover depth was 18 cm the 23rd of February 1952.
Translated by Author

Leszek Kowanetz

Stosunki anemologiczne
Zasadniczy wpływ na kierunki i prędkość wiatru wywierają czynniki ogólnocyrkulacyjne, takie jak układ wyżów i niżów, wartość poziomego gradientu
ciśnienia atmosferycznego, wielkość masy powietrza i inne. Struktura anemologiczna napływającego powietrza zależy także od ukształtowania terenu (Trepińska,
Kowanetz 2000). Nad obszarami zurbanizowanymi wyraźnie zaznacza się ponadto
wpływ szorstkości podłoża, jaką wywołuje zabudowa miasta. Czynniki, które
należy uwzględnić przy rozpatrywaniu przeważających kierunków i prędkości
wiatrów w obszarze miejskim, można więc podzielić na zmienne i stałe. Wszystkie
wymienione uwarunkowania w znacznym stopniu mogą zmodyfikować przepływ powietrza w dolnej warstwie troposfery, wynikający z cyrkulacji ogólnej.
Prowadzi to zarówno do osłabienia prędkości, jak i do zmian kierunku strumienia
powietrza (Błażejczyk 2002).
Wiatr jest jednym z najważniejszych elementów meteorologicznych ułatwiających oczyszczanie atmosfery z zanieczyszczeń. Przyjmuje się, że najkorzystniejsze
warunki do rozpraszania zanieczyszczeń występują wtedy, gdy do obrzeży miasta
powietrze dociera z prędkością powyżej 10 m· s-1 (Niedźwiedź, Ustrnul 1989). Położenie Krakowa w dolinie Wisły ograniczonej od północy i południa wzniesieniami
ma decydujący wpływ na słabe przewietrzanie miasta i zły stan czystości powietrza
aglomeracji krakowskiej. Sytuację dodatkowo pogarsza napływ powietrza z Górnego
Śląska zawierającego gazy i pyły pochodzenia antropogenicznego.
Niekorzystne usytuowanie Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
(znaczne osłonięcie) oraz częste przerwy w pomiarach spowodowane awariami
przyrządów uniemożliwiają uzyskanie miarodajnych danych dla dłuższego okresu. Dlatego do szczegółowej analizy stosunków anemologicznych posłużyły jedynie dane z dwudziestolecia 1961-1980, z trzech terminów pomiarowych, uzyskane
za pomocą wiatromierza Wilda, który w tych latach umieszczony był na dziesięciometrowym maszcie w ogródku meteorologicznym. Ogródek meteorologiczny
zlokalizowany jest na terenie Ogrodu Botanicznego UJ, który stanowi nieduży
kompleks zieleni wysokiej występujący pośród zwartej zabudowy śródmiejskiej
na obszarze Starego Miasta, charakteryzującej się największą gęstością zaludnienia
i intensywnością zabudowy. W związku z tym teren wokół ogródka meteorologicznego jest w znacznym stopniu osłonięty, szczególnie od strony wschodniej, gdzie
drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Należy podkreślić, że kierunek
i prędkość wiatru określane przy użyciu wiatromierza Wilda w tych warunkach
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są w znacznym stopniu modyfikowane przez oddziaływanie siły tarcia, a także
różnorodnych przeszkód, takich jak zabudowa czy wysoka roślinność.
Uwzględniono ponadto dane za lata 1997-2000 zarejestrowane przez Automatyczną Stację Pomiarową typu RC-10, której czujniki rejestrujące kierunek
i prędkość wiatru są umiejscowione na dachu budynku Collegium Śniadeckiego
w odległości około 200 m od ogródka meteorologicznego na wysokości 18 m n.p.g.
W najbliższym otoczeniu budynku dominuje roślinność wysoka. Są to głównie
skupiska drzew typu parkowego, szczególnie od strony północnej, gdzie drzewa
rosną w odległości ok. 10-20 m. Teren w kierunku wschodnim i zachodnim jest
również osłonięty przez drzewa, lecz nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Śniadeckiego. Najsłabiej osłonięta jest strona południowa.
Uzyskane wyniki porównano z dotychczasowymi znanymi z literatury (Hess
1967a; 1969; 1974; Lewińska i in. 1982; 1990; Lewińska 2000). W celu przedstawienia
kierunków i prędkości wiatru na obszarze aglomeracji krakowskiej i w jej najbliższym
otoczeniu wykorzystano dane pomiarowe z działających w latach 1954-1960 stacji meteorologicznych Kraków-Rakowice (Hs=210 m n.p.m., φ=50º05`N, λ=19º59`E), Tyniec
(Hs=210 m n.p.m., φ=50º01`N, λ=19º48`E), Wieliczka (Hs=225 m n.p.m., φ=50º00`N,
λ=20º03`E) oraz Garlica Murowana (Hs=270 m n.p.m., φ=50º09`N, λ=19º56`E).
Najwcześniejsze prace dotyczące stosunków anemologicznych w Krakowie,
wykorzystujące dane pomiarowe ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP,
pochodzą z drugiej połowy XIX w. Autorem tych prac był Karliński (1877), który
już wtedy zwracał uwagę na niskie prędkości wiatru w Krakowie i złe warunki
przewietrzania miasta. Opracowania warunków anemologicznych w Krakowie
dokonał również Satke (1901), na podstawie danych pochodzących z lat 1876-1896.
Późniejsze opracowania dotyczące charakterystyki stosunków anemologicznych
w Krakowie stanowiły jedynie część większych opracowań obejmujących ocenę
klimatu miasta (Hess 1967a; 1969; 1974; Lewińska i in. 1982; 1990; Atlas Miasta…
1988; Niedźwiedź i in. 1994-1995; Atlas Klimatyczny… 2005). Zawierają one
m.in. rozkład kierunków i prędkości wiatru w poszczególnych rejonach miasta,
w wydzielonych zespołach zabudowy miejskiej, a także na terenach pozamiejskich. Na uwagę zasługują również prace, które przedstawiają przebieg zmienności pionowego profilu prędkości wiatru w warstwie powietrza nad Krakowem
(Morawska-Horawska 1978b). Przebieg zmienności pionowego profilu prędkości
wiatru ma ważne znaczenie w badaniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
powietrza (Morawska-Horawska 1978a). O tym, że warunki meteorologiczne,
w tym wiatr, w poważnym stopniu determinują – obok samej emisji zanieczyszczeń – wielkość stężenia zanieczyszczeń, w danym czasie i miejscu zaznaczali
również inni autorzy (Lewińska i in. 1990). W tym kontekście wymagana jest
znajomość rozkładów kierunkowo-prędkościowych wiatru w skalach: regionalnej,
związanej z przeważającą cyrkulacją na danym obszarze, i lokalnej, wynikającej
z topografii terenu (np. wiatry spływowe – katabatyczne) i cyrkulacji bryzowej
(Lewińska 2000).
Z niniejszego przeglądu wynika, że pomiary wiatru w Krakowie wymagają
jeszcze dalszych badań prowadzących do homogenizacji tak bardzo różnorodnych
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wyników. Jest to właściwie jedyny element, dla którego obecnie nie można przedstawić zmienności w ostatnim stuleciu. Stąd dalsza część opracowania dotyczy
jedynie krótszych, ale jednorodnych okresów.

Przebieg wieloletni kierunków i prędkości wiatru
Opierając się na wynikach pomiarów wiatru z lat 1961-1980, można stwierdzić, że w dnie doliny Wisły, reprezentowanej przez Stację Naukową
Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
w Ogrodzie Botanicznym, zdecydowanie przeważają wiatry zachodnie
(24,2%) i południowo-zachodnie
(23,8%). Dużą częstością, chociaż
prawie dwa razy mniejszą, odznaczają się wiatry z sektora wschodniego, a szczególnie północno-wschodnie (14,1%) i wschodnie (12,8%). Do
wiatrów bardzo rzadko występujących należą wiatry z kierunku północnego (7,9%) oraz południowego
i południowo-wschodniego, występujące z najmniejszą częstością,
bo odpowiednio 4,0% i 3,1% (Ryc.
10.1A). W tym zestawieniu kierunków wiatru został pominięty udział
cisz. Częstość występowania cisz
omówiono oddzielnie w dalszej
części opracowania. Dominacja
wiatrów z kwadrantu zachodniego
i znaczny udział wiatrów wschodnich związane są nie tylko z ogólną
cyrkulacją atmosfery, lecz także
z położeniem Krakowa w dolinie Wisły o osi zachód – wschód. Kierunki
o maksymalnej częstości pozostają
więc w zgodzie z równoleżnikowym przebiegiem doliny Wisły Ryc. 10.1. Częstość kierunków bez udziału
cisz w % (A) i średnie roczne prędkości wiatru
(Mikulska-Szostek 1988).
Średnia prędkość wiatru w ba- m· s-1 (B) w Krakowie (1961-1980)
danym okresie wynosiła 1,9 m· s-1 Fig. 10.1. Frequency of directions without
i według klasyfikacji Parczewskiego calms in % (A) and mean annual wind speeds
-1
(1961), wiatry te zaliczyć należy do m· s (B) in Cracow (1961-1980)
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grupy wiatrów bardzo słabych. Średnie roczne prędkości wiatru w poszczególnych
latach badanego dwudziestolecia nie odbiegały zbytnio od siebie – średnia amplituda wynosiła 0,1 m· s-1. W przebiegu rocznym największe prędkości notowane
były w marcu (2,5 m· s-1) i kwietniu (2,3 m· s-1), a najniższe we wrześniu (1,4 m· s-1)
i sierpniu (1,5 m· s-1). Po porównaniu częstości kierunków i średnich rocznych
prędkości wiatrów należy stwierdzić, że przeważające w Krakowie wiatry zachodnie

Ryc. 10.2. Częstość kierunków i cisz (c)
w % (A) oraz średnie roczne prędkości
wiatru m· s-1 (B) w Krakowie-Rakowicach
(1954-1960)
Fig. 10.2. Frequency of directions and
calms (c) in % (A) and mean annual wind
speeds m· s-1 (B) in Cracow-Rakowice
(1954-1960)

Ryc. 10.3. Częstość kierunków i cisz (c)
w % (A) oraz średnie roczne prędkości
wiatru m· s-1 (B) w Tyńcu (1954-1960)
Fig. 10.3 Frequency of directions and calms
(c) in % (A) and mean annual wind speeds
m· s-1 (B) in Tyniec (1954-1960)
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i południowo-zachodnie odznaczają się także największymi średnimi prędkościami
(2,8 m· s-1). Wiatry południowo-wschodnie i północne, występujące najrzadziej, mają
najniższe średnie prędkości (odpowiednio 2,0 m· s-1 i 2,1 m· s-1). Wiatry z pozostałych
kierunków charakteryzują pośrednie wartości częstości i prędkości między wyżej wymienionymi, z pewną przewagą wiatrów z sektora wschodniego (Ryc. 10.1B).

Ryc. 10.4. Częstość kierunków i cisz (c)
w % (A) oraz średnie roczne prędkości
wiatru m· s-1 (B) w Wieliczce (1954-1960)
Fig. 10.4. Frequency of directions and
calms (c) in % (A) and mean annual wind
speeds m· s-1 (B) in Wieliczka (1954-1960)

Ryc. 10.5. Częstość kierunków i cisz (c)
w % (A) oraz średnie roczne prędkości
wiatru m· s-1 (B) w Garlicy Murowanej
(1954-1960)
Fig. 10.5. Frequency of directions and
calms (c) in % (A) and mean annual wind
speeds m· s-1 (B) in Garlica Murowana
(1954-1960)
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W całym badanym dwudziestoleciu przeważają wiatry bardzo słabe i słabe,
czego nie należy tłumaczyć wyłącznie wpływem zwartej zabudowy śródmiejskiej
znajdującej się w otoczeniu Ogrodu Botanicznego, ponieważ decydujący wpływ
na tak niskie prędkości wywiera przede wszystkim rzeźba terenu. Zwracał na to
uwagę już w drugiej połowie XIX w. Karliński (1877), pisząc o złych naturalnych
warunkach przewietrzania doliny Wisły. Opierał on swoje wnioski również na
danych ze stacji „Obserwatorium Astronomiczne UJ” reprezentującej wtedy części
peryferyjne Krakowa.
Porównanie kierunków wiatru i jego prędkości z kilku stacji zlokalizowanych w Krakowie i w jego najbliższym otoczeniu (Ryc. 10.2-10.5) daje pogląd na
przestrzenny rozkład kierunków i prędkości wiatru na tym obszarze (dane za
lata 1954-1960) i potwierdza znaczny wpływ ukształtowania terenu na stosunki
anemologiczne (Hess 1967a; 1969; 1974). Łatwo bowiem zauważyć, że w dolinach
o kierunku zachód – wschód oraz w miejscach dostępnych dla wiatrów ze wszystkich
kierunków przeważają wiatry zachodnie i wschodnie (Kraków-Rakowice, Tyniec,
Garlica Murowana, Ryc. 10.2A, 10.3A i 10.5A). W dolinach o kierunku południowy zachód – północny wschód wiatry wieją najczęściej z południowego zachodu
i południa (Wieliczka, Ryc. 10.4A). Część z nich to wiatry fenowe, które docierają
nieraz do Krakowa, a których znaczenie bioklimatyczne jest bardzo duże.
Poza wiatrami halnymi, często bardzo porywistymi, do ruchów powietrza mających duży wpływ na stosunki klimatyczne Krakowa należy nocny spływ chłodnego
powietrza. Podczas ciszy i przy bardzo słabym ogólnym ruchu powietrza w czasie
bezchmurnych nocy następuje w ciągu całego roku spływ chłodnego powietrza ze
stoków do zagłębień terenowych. Bezpośrednim skutkiem tego są inwersje temperatury, zastoiska zimnego powietrza i mgły, a w zimie dodatkowo oblodzenie jezdni.
Ukształtowanie terenu wywiera też wyraźny wpływ na prędkość wiatru.
Najsłabszy jest wiatr w dnie doliny Wisły (Tyniec, Ryc. 10.3B), a najsilniejszy na
wypukłych formach terenowych (Garlica Murowana, Ryc. 10.5B).

Kierunki i prędkości wiatru w porach roku
Z analizy częstości kierunków wiatru w meteorologicznych porach roku
wynika, że wiosną przeważają wiatry o kierunkach południowo-zachodnim
i zachodnim, które stanowią łącznie ponad 39% udziału wszystkich wiatrów.
Na uwagę zasługuje dość znaczny udział wiatrów północno-wschodnich i wschodnich (18,3% i 13,5%), które w tej porze roku osiągają swoje największe częstości
(Ryc. 10.6A). Latem zaznacza się jeszcze bardziej wyraźny udział wiatrów z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego (odpowiednio 20,1% oraz 28,5%).
W tej porze roku trzecim dominującym kierunkiem jest północny-zachód – 13,9%
(maksimum występowania tego kierunku w ciągu całego roku). Pozostałe kierunki odznaczają się niewielkimi częstościami, wahają się one w granicach 9-11%,
z wyjątkiem wiatrów południowo-wschodniego i południowego, których udział
w tej porze roku, jak i w pozostałych jest bardzo niski – rzędu 3-4% (Ryc. 10.7A).
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Ryc. 10.6. Częstość kierunków bez udziału
cisz w % (A) i średnie prędkości wiatru
m· s-1 (B) w Krakowie (1961-1980). Wiosna
(marzec-maj)

Ryc. 10.7. Częstość kierunków bez udziału
cisz w % (A) i średnie prędkości wiatru
m· s-1 (B) w Krakowie (1961-1980). Lato
(czerwiec-sierpień)

Fig. 10.6. Frequency of directions without
calms in % (A) and mean wind speeds
m· s-1 (B) in Cracow (1961-1980). Spring
(March-May)

Fig. 10.7. Frequency of directions without
calms in % (A) and mean wind speeds
m· s-1 (B) in Cracow (1961-1980). Summer
(June-August)

Jesienią częstość wiatrów z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego
jest największa w ciągu całego roku i w sumie stanowią one ponad 55% wszystkich wiatrów od września do listopada (Ryc. 10.8A). W zimie dominują wiatry
z kierunku południowo-zachodniego, osiągające swoją maksymalną częstość 30,4%
w ciągu roku. Znaczny jest także udział wiatrów zachodnich – 22,5% (Ryc. 10.9A).
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Ryc. 10.8. Częstość kierunków bez udziału
cisz w % (A) i średnie prędkości wiatru
m· s-1 (B) w Krakowie (1961-1980). Jesień
(wrzesień-listopad)

Ryc. 10.9. Częstość kierunków bez udziału
cisz w % (A) i średnie prędkości wiatru
m· s-1 (B) w Krakowie (1961-1980). Zima
(grudzień-luty)

Fig. 10.8. Frequency of directions without
calms in % (A) and mean wind speeds
m· s-1 (B) in Cracow (1961-1980). Autumn
(September-November)

Fig. 10.9. Frequency of directions without
calms in % (A) and mean wind speeds
m· s-1 (B) in Cracow (1961-1980). Winter
(December-February)

Dominującym kierunkiem wiatru we wszystkich porach roku, z wyjątkiem lata,
był kierunek zachodnio-południowo-zachodni, w lecie natomiast zachodni.
Największe prędkości wiatrów są notowane w Krakowie wiosną (średnio
2,2 m· s-1 – wiatry słabe). W pozostałych porach roku średnie prędkości osiągają
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mniej niż 2,0 m· s-1, czyli są to wiatry bardzo słabe. Przebieg prędkości wiatru
w poszczególnych porach roku z uwzględnieniem poszczególnych kierunków
przedstawiają ryciny 10.6B-10.9B. Największe prędkości wiosną osiągają wiatry
z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego (2,8 m· s-1) oraz północno
-wschodniego (2,7 m· s-1). Najsłabszymi wiatrami są te, które wieją z kierunku
południowo-wschodniego (2,1 m· s-1), mimo że dla tych wiatrów są to największe prędkości w ciągu całego roku. Latem również najsilniejszymi są wiatry
z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego – 2,5 m· s-1, a najsłabszymi
z kierunku południowo-wschodniego (1,6 m· s-1). Jesień jest porą roku, w której
widoczny jest znaczny wzrost prędkości z kierunku południowego – 2,8 m· s-1,
a także z kierunków południowo-zachodniego (2,8 m· s-1) i zachodniego (2,7 m· s-1).
Najmniejszymi prędkościami odznaczają się kierunki północny (1,7 m· s-1)
i południowo-wschodni (1,7 m· s-1). Zimą jeszcze bardziej wzrasta prędkość wiatru
z kierunków południowo-zachodniego (3,0 m· s-1) i zachodniego (3,1 m· s-1) oraz
wiatrów z sektora północnego, a zmniejsza się prędkość wiatrów wschodnich
i południowo-wschodnich (Mikulska-Szostek 1988).
Istnieje ścisły związek między częstością kierunków a prędkościami wiatrów
w poszczególnych porach roku, na co zwracano już uwagę, analizując rozkład
kierunków i prędkości wiatru w skali roku. Na przykład wiatry z kierunku
południowo-zachodniego, obserwowane najczęściej zimą (30,4%), odznaczają
się największymi prędkościami w tej porze roku (3,0 m· s-1), natomiast wiatry
z kierunku południowo-wschodniego, występujące najrzadziej (2,2%), charakteryzują najmniejsze prędkości (1,8 m· s-1).

Przebieg dobowy prędkości wiatru
W celu dokonania pełnej analizy wiatrów przeprowadzono szczegółową
charakterystykę przebiegu dobowego wiatrów o prędkości powyżej 5 m· s-1.
Wykorzystano dane za lata 1997-2000 zarejestrowane w odstępach dziesięciominutowych przez automatyczną stację pomiarową ASP typu RC-10 (Ryc. 10.10).
Wiatry o prędkości powyżej 5 m· s-1 występują w Krakowie najczęściej w godzinach
południowych i popołudniowych, między 10.00-16.00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1), z największym nasileniem około południa. W badanym okresie
zanotowano ich najwięcej o godzinie 12.50 i 13.10 po 50 przypadków oraz o godzinie 13.00 – 49 przypadków. W pozostałych godzinach częstość występowania
wiatrów o prędkości powyżej 5 m· s-1 była znacznie mniejsza i wahała się w granicach od 10 do 30 przypadków. Wiatry o prędkości powyżej 5 m· s-1 zdecydowanie
najrzadziej występują w godzinach wieczornych i nocnych. W badanym okresie
zanotowano ich najmniej o godzinie 20.00 i 22.50-23.10 – po 9 przypadków. Taki
rozkład prędkości wiatru w ciągu doby jest zapewne związany ze zdecydowanym rozwojem turbulencyjnych ruchów powietrza w godzinach południowych
i popołudniowych (Cebula 2002).
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Ryc. 10.10. Przebieg dobowy częstości wiatru [%] o prędkości powyżej 5 m· s-1 w Krakowie
(1997-2000)
Fig. 10.10. Daily course of frequency of wind [%] with speed above 5 m· s-1 in Cracow
(1997-2000)

Częstość i prawdopodobieństwo wystąpienia wiatrów
o określonych prędkościach

Przy wyznaczaniu przedziałów prędkości wiatru wykorzystano klasyfikację
Parczewskiego (1961), która często jest stosowana do opracowań klimatycznych
i bioklimatycznych. Oparta jest ona na założeniu, że znamienny wzrost ruchów
turbulencyjnych powietrza następuje wraz z przekroczeniem dwóch progów
prędkości, tj. 4 m· s-1 oraz 9 m· s-1. Określenie częstości tych prędkości wiatru ma
również znaczenie praktyczne, ponieważ decydują one o występowaniu takich
zjawisk atmosferycznych, jak: mgła, rosa, szron, a także o zmianie wartości dobowej amplitudy powietrza. Według Parczewskiego, mgły radiacyjne nie tworzą
się, gdy prędkość wiatru przekracza 4 m· s-1, a mgły adwekcyjne przy wietrze
osiągającym prędkość 9 m· s-1.
W Krakowie największą częstością odznaczają się wiatry wiejące z prędkością
poniżej 2,0 m· s-1, czyli wiatry bardzo słabe. Prawdopodobieństwo ich występowania wynosi 57,5%. Częstość występowania wiatrów słabych (>2-4 m· s-1) jest
prawie dwa razy mniejsza i wynosi 30,4%. W sumie wiatry bardzo słabe i słabe
występują w Krakowie z prawdopodobieństwem 87,9%. Wiatry umiarkowane
(>4-7 m· s-1) występują znacznie rzadziej (10,4%), a prawdopodobieństwo wiatrów
dość silnych (>7-10 m· s-1) wynosi 1,6%. Sporadycznie natomiast obserwowane
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Ryc. 10.11. Prawdopodobieństwo występowania wiatru [%] o określonej prędkości
w Krakowie (1961-1980)
Fig. 10.11. Probability of occurrence of wind [%] with particular speed in Cracow (1961-1980)

są wiatry silne (>10-15 m· s-1). Prawdopodobieństwo ich występowania wynosi
tylko 0,1% (Ryc. 10.11). W ciągu badanego dwudziestolecia (1961-1980) tylko raz
w czasie obserwacji notowany był wiatr bardzo silny (>15 m· s-1), dlatego prawdopodobieństwo tych wiatrów jest bardzo małe. Największe prawdopodobieństwo
występowania wiatry bardzo słabe osiągają latem (62,8%), w pozostałych porach
roku wartości te są nieco mniejsze (Ryc. 10.12). Wiosną maksimum prawdopodobieństwa osiągają wiatry słabe i umiarkowane (odpowiednio 32,3% i 12,4%),
a zimą wiatry powyżej 7 m· s-1, czyli dość silne, silne i bardzo silne (odpowiednio
2,1%, 0,3% i 0,02%).
Należy podkreślić, że w Krakowie wiatry silne najczęściej występują z kierunków południowo-zachodniego – 35%, zachodnio-południowo-zachodniego – 25%,
zachodniego – 15% i północno-wschodniego – 10%. Udział pozostałych kierunków
jest niewielki i wynosi od 1,7-3,3%. Wiatry silne z kierunków północnego, wschodniego i południowo-wschodniego nie wystąpiły wcale w ciągu badanego okresu.
Tak małą liczbę wiatrów silnych i bardzo silnych można tłumaczyć położeniem
stacji w centrum miasta, co powoduje znaczne obniżenie prędkości, a także pewną
modyfikację kierunków wiatru. Nie bez znaczenia jest również sama lokalizacja
Krakowa w dolinie Wisły otoczonej prawie ze wszystkich stron wzniesieniami.
W analizach bioklimatycznych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na
częstość i prawdopodobieństwo występowania wiatrów, których działalność jest
najkorzystniejsza dla ustroju człowieka. Wiatry „optymalne” mieszczą się w przedziale prędkości od 1,1 do 7,9 m· s-1 i stanowią ważny wskaźnik bioklimatyczny.
Prawdopodobieństwo pojawienia się ich w Krakowie jest dość znaczne, wynosi
62,9%, i w ciągu roku nie jest bardzo zróżnicowane. Zaznacza się jedynie niewielki

Fig. 10.12. Probability of occurrence of wind [%] with particular speed in seasons in Cracow (1961-1980)

Ryc. 10.12. Prawdopodobieństwo występowania wiatru [%] o określonej prędkości w porach roku w Krakowie (1961-1980)
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wzrost prawdopodobieństwa występowania wiatrów „optymalnych” w zimie
(64,9%) i na wiosnę (63,9%). Z porównania wartości prawdopodobieństwa dla
trzech terminów pomiarowych wynika, że najkorzystniejsze warunki dla człowieka
panują w godzinach południowych, kiedy to prawdopodobieństwo wystąpienia
wiatrów „optymalnych” wynosi 73,5%, dla godzin porannych równe jest 57,9%,
a przypadku godzin wieczornych wynosi 53,1% (Mikulska-Szostek 1988).
Wśród wiatrów silnych i bardzo silnych, szczególnie tych z kierunku południowo-zachodniego, można wydzielić wiatry typu halnego, których znaczenie
biometeorologiczne i bioklimatyczne jest bardzo duże, a pojawiają się też niekiedy
w Krakowie (Trepińska, Bąkowski 2000). Wymagają one jednak osobnego opra-

Ryc. 10.13. Częstość dni z fenem w Krakowie i Gaiku Brzezowej (1971-1980) przy założeniu
różnych kryteriów: A – średnia dobowa wilgotność względna powietrza poniżej 60%,
B – prędkość wiatru powyżej 5 m· s-1 z kwadrantu południowego
Fig. 10.13. Frequency of days with foehn in Cracow and at Gaik-Brzezowa station (1971-1980)
assuming various criteria: A – mean daily relative humidity below 60%, B – wind speed above
5 m· s-1 from the southern sector
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cowania, przeanalizowania nie tylko kierunków i prędkości wiatru, ale także np.
przebiegu temperatury i wilgotności względnej powietrza. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykładowo częstość występowania w Krakowie i Gaiku
Brzezowej, reprezentującym tereny pozamiejskie (Hs=259 m n.p.m., φ=49º52`N,
λ=20º04`E), dni z fenem wydzielone na podstawie dwóch odrębnych kryteriów
(dane za lata 1971-1980). Pierwsze polegało na obliczaniu dni ze średnią dobową
wilgotnością względną powietrza poniżej 60%, jako wskaźnika wydzielania fenów
swobodnych w górach. Według tego kryterium, częstość fenów w Gaiku Brzezowej w skali rocznej jest nieznacznie większa (3,6%) w porównaniu z Krakowem
(3,4%). Wyraźne maksimum zaznacza się wiosną, kiedy w kwietniu częstość dni
z fenem na obszarze miasta przewyższa 13%, a na terenie pozamiejskim 11%
(Ryc. 10.13A). W tym też okresie, tj. od kwietnia do lipca, dni z fenem notuje się
częściej w Krakowie. Znacznie niższe wtórne maksimum występuje jesienią,
po którym w miesiącach zimowych dni ze średnią dobową wilgotnością względną
powietrza poniżej 60% są niezwykle rzadkie (Prokop 1987). Podobne wyniki dla
dorzecza górnej Wisły otrzymał Niedźwiedź (1981).
W świetle drugiego kryterium, za które przyjęto liczbę dni z wiatrem o prędkości powyżej 5 m· s-1 wiejącego z kwadrantu południowego, częstość fenów jest
wyższa w Krakowie (4,7%) w stosunku do Gaika Brzezowej (4,1%), ale wielkości
te niewiele różnią się od obliczonych przy użyciu wcześniej uwzględnionego wskaźnika (Ustrnul 1992). W przebiegu rocznym rozkład dni z fenem kształtuje się nieco
odmiennie, gdyż największa częstość wiatrów powyżej 5 m· s-1 z kwadrantu południowego przypada na okres od listopada do kwietnia z maksimum w Krakowie
w kwietniu (9,3%), a w Gaiku Brzezowej w grudniu – 11,9% (Ryc. 10.13B).

Częstość cisz
Częstość występowania cisz jest jedną z podstawowych charakterystyk reżimu
wiatrowego. Cisze atmosferyczne sprzyjają stagnacji powietrza i zawartych w nim
wszelkich zanieczyszczeń. Poza tym występują wtedy zakłócenia w oddawaniu ciepła
z organizmu człowieka do otoczenia, co może prowadzić do przegrzania ustroju.
Osłabienie ruchu powietrza nad miastem obserwuje się także bardzo wyraźnie
przy analizie częstości cisz w poszczególnych terminach obserwacyjnych. Średnia
częstość cisz w Krakowie w badanym okresie wynosiła 25,1%. W przebiegu wieloletnim obejmującym lata 1961-1980 udział cisz był mało zróżnicowany. Różnice
częstości w poszczególnych latach nie przekraczały 13%. Najwięcej cisz występuje
jesienią 32%, potem zimą 26,3%, następnie latem 24,5%, a najmniej wiosną 17%
(Tab. 10.1). W przebiegu rocznym największym udziałem cisz charakteryzowały
się wrzesień – 37,9%, następnie listopad – 35,6% oraz październik – 32,4%. Najmniej cisz występowało w maju – 18,1%, w marcu – 17,5% i w kwietniu – 15,1%,
w pozostałych miesiącach stanowiły one ponad 20% (Mikulska-Szostek 1988).
W przebiegu dobowym zaznaczają się najniższe częstości występowania
cisz w godzinach południowych (średnio 7,4%, wiosną 3%), co zapewne wiąże się
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Tab. 10.1. Częstość występowania cisz [%] w terminach pomiarowych w poszczególnych
porach roku w Krakowie (1961-1980)
Tab. 10.1. Frequency of calms [%] at measurement times in particular seasons in Cracow
(1961-1980)

Źródło: Mikulska-Szostek 1988

z największą turbulencją powietrza obserwowaną o tej porze dnia. W pozostałych
dwóch terminach obserwacyjnych częstość cisz znacznie rośnie i osiąga średnio
32,5% w godzinach wieczornych (jesienią 42,6%) i 34,9% w godzinach porannych
(jesienią 45,4%).
Z danych zamieszczonych na rycinach 10.2-10.5 widoczny jest też wpływ
ukształtowania terenu miasta Krakowa i jego najbliższego otoczenia na liczbę
cisz. W dnie doliny Wisły częstość cisz jest kilkakrotnie większa (Tyniec – 46,8%)
aniżeli na stokach Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej (Wieliczka – 8,1%) i skłonie
Wyżyny Małopolskiej (Garlica Murowana – 24,0%).

Wpływ kierunku adwekcji mas powietrza na kierunki
wiatrów dolnych w krakowie

Na przebieg kierunków wiatru w przyziemnej warstwie troposfery ma niewątpliwie wpływ ogólna cyrkulacja atmosferyczna, tj. występowanie określonych
sytuacji synoptycznych i przeważające kierunki adwekcji mas powietrza. Analizując to zagadnienie, wykorzystano kalendarz sytuacji synoptycznych opracowany
przez Niedźwiedzia (1988). W ciągu roku przy adwekcji powietrza z sektora N+NE
najczęściej pojawiały się wiatry połnocno-zachodnie (17,8%), zachodnie (15,0%).
Wiatry północno-wschodnie i północno-północno-wschodnie miały mniejszy udział
– średnio 6,6% (Tab. 10.2). Przy napływie powietrza z sektora E+SE dominowały
wiatry dolne północno-wschodnie (28,6%) i wschodnie (22,8%), częstość wiatrów
południowo-wschodnich wynosiła 2,7%. Gdy nad Polską południową obserwowano
napływ powietrza z S+SW, największe częstości osiągały wiatry dolne wschodnie
(18,7%) i południowo-zachodnie (11,2%), a przy adwekcji z W+NW najczęściej pojawiały się wiatry południowo-zachodnie (28,5%), zachodnio-południowo-zachodnie
(26,1%) i zachodnie (22,1%). Przy sytuacjach Ca+Ka (centralna antycyklonalna lub
klin antycyklonalny) i Cc+Bc (centralna cyklonalna lub bruzda cyklonalna) naj-
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Tab. 10.2. Częstość kierunków wiatrów dolnych [%] przy poszczególnych kierunkach
adwekcji mas powietrza w Krakowie (1961-1980)
Tab. 10.2. Frequency of surface winds [%] with particular directions of advection of air
masses in Cracow (1961-1980)

Źródło: Mikulska-Szostek 1988

częstszymi były wiatry zachodnie (15,8%), a przy sytuacjach nieokreślonych (X)
– południowo-zachodnie i zachodnio-południowo-zachodnie (po 12,8%).
Z przedstawionego rozkładu kierunków wiatrów dolnych wynika, że istnieje pewien wpływ kierunków adwekcji mas powietrza na kierunki wiatrów
w Krakowie, ale jest on w znacznym stopniu osłabiony przez takie czynniki, jak:
rzeźba terenu (położenie Krakowa w dolinie Wisły o osi zachód – wschód), zieleń
i zabudowa miejska. Dane te można interpretować jako skręt wiatru dolnego w stosunku do kierunku wiatru geostroficznego. Stąd przy adwekcji powietrza z S+SW
obok wiatrów południowo-zachodnich zaznaczają swój udział wiatry wschodnie,
a przy napływie powietrza z W+NW obok wiatrów zachodnich pojawiają się
bardzo często wiatry południowo-zachodnie i zachodnio-południowo-zachodnie. Przy sytuacjach bez wyraźnej adwekcji mas powietrza największą częstość
występowania mają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i zachodnio-południowo-zachodnie czyli te, które najczęściej występują w Krakowie (Mikulska-Szostek 1988).
Przedstawione tu relacje mają znaczenie dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w dolnej warstwie atmosfery na obszarze aglomeracji krakowskiej. Na przykład, przy adwekcji z N+NE, kiedy możliwy jest dopływ górą
zanieczyszczeń z rejonu zakładu metalurgicznego w Nowej Hucie (Mittal Steel
Poland), zanieczyszczenia te w przyziemnej warstwie troposfery są transportowane przez wiatry z kwadrantu północnego lub nawet przez wiatry zachodnie.
Należy jednak pamiętać, że struktura anemologiczna napływającego powietrza zależy od formy terenu, w której znajduje się obszar miejski. Kierunki
wiatrów w przyziemnej warstwie powietrza nad terytorium miasta Krakowa
są skutkiem modyfikacji kierunków spływu mas powietrznych przez rzeźbę terenu
(kierunki dolin, ciągi wzniesień) i pokrycia podłoża o różnych współczynnikach
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szorstkości. Kierunki wiatru o największej częstości pozostają więc w zgodzie
z równoleżnikowym przebiegiem osi doliny Wisły, gdzie dominują wiatry zachodnie i wschodnie. Od południa i północy dostęp strumieni powietrza jest
ograniczony, częstość wiatrów północnych i południowych sięga zaledwie kilku
procent. Duży wpływ na reżim wiatrowy wywiera grawitacyjny spływ powietrza
ze skłonu Wyżyny Małopolskiej dolinami Rudawy, Dłubni, Prądnika. Zespoły
zabudowy położone w strefie oddziaływania spływów (północna i północno
-zachodnia część miasta) wykazują wzrost częstości kierunków wiatru zgodnych
z przebiegiem tych form rzeźby.
Wspólne (wzajemne) oddziaływanie miasta i doliny Wisły na osłabienie
prędkości wiatru wyraża się około dwukrotnym zmniejszeniem średniej prędkości wiatru ze wszystkich kierunków oraz wzrostem częstości cisz w stosunku do
obszarów pozamiejskich. Średnie prędkości wiatru dla poszczególnych kierunków
uwidaczniają słabe natężenie przewietrzania doliny Wisły bez względu na porę
roku. Obszar Krakowa odznacza się bardzo wysoką częstością cisz atmosferycznych
i wiatrów słabych. Najmniejsze prędkości przypadają na centrum miasta, wiatry
o prędkościach powyżej 5 m· s-1 stanowią tylko 4-15%, przy czym najrzadziej zdarzają
się one w centrum i w Nowej Hucie. Częstość występowania cisz w dnie doliny Wisły
jest także zróżnicowana i wynosi średnio od 18% we wschodniej części miasta do
29%, idąc w kierunku zachodnim (Lewińska i in. 1982). W centrum miasta (Ogród
Botaniczny) udział cisz łącznie z wiatrami bardzo słabymi osiąga aż 83%.
Na obszarze Krakowa zaznacza się występowanie bryzy miejskiej, czyli słabego chłodnego prądu powietrza skierowanego z okolicznych terenów do centrum
miasta, gdzie powietrze zostaje ogrzane i unosi się w górę, skąd odpływa w postaci
antybryzy. Taki dośrodkowy, zamknięty układ wiatrów słabych występuje zarówno
w ciepłej, jak i w chłodnej porze roku, a powodowany jest istnieniem miejskiej wyspy
ciepła. W przypadku aglomeracji krakowskiej występuje nałożenie się na cyrkulację
bryzową spływów chłodnego powietrza ze stoków Wyżyny Małopolskiej do dna
doliny Wisły (Lewińska i in. 1990). Tą drogą powietrze ze strefy podmiejskiej przedostaje się w głąb zabudowy i potęguje natężenie cyrkulacji bryzowej. Cyrkulacja
lokalna w aglomeracji krakowskiej nie daje jednak pozytywnych skutków w postaci
dopływu czystego powietrza do centrum miasta, gdyż powietrze to, przepływając
nad zlokalizowanymi na peryferiach obszarami uprzemysłowionymi, przejmuje
dużą ilość zanieczyszczeń (Mikulska-Szostek 1988, Raport... 2005).

Anemological conditions
Summary
The unfavourable (considerably shielded) location of the Research Station
of the Department of Climatology, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, operating in the former Astronomical Observatory
at 27 Kopernika Street in Cracow and frequent gaps in measurements caused
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by instrument failure make it impossible to collect representative data concerning
wind direction and speed for the last century. Only data from the years 1961-1980
provided the basis for the analysis of anemological conditions. This data was collected at three measured times by means of a Wild anemometer, which throughout
the 20-year long period was positioned on a 10-meter high mast in the Botanical
Garden of the Jagiellonian University. However, data from 1997-2000, recorded
by an RC-10 Automatic Measurement Station was taken into account. The sensors
of the station which register both wind speed and direction, are located on the roof
of the Śniadecki College building at a height of 18 meters above ground level.
The presentation of wind direction and speed within the Cracow agglomeration and in its immediate vicinity makes use of measured data collected
at meteorological stations in Cracow-Rakowice (Hs=210 m a.s.l., φ=50º05`N,
λ=19º59`E), Tyniec (Hs=210 m a.s.l, φ=50º01`N, λ=19º48`E), Wieliczka (Hs=225 m
a.s.l., φ=50º00`N, λ=20º03`E), and Garlica Murowana (Hs=270 m a.s.l., φ=50º09`N,
λ=19º56`E). These statements were in operation during 1954-1960.
The analysis shows that the directions of winds with the highest frequency follow
the parallel course of the axis of the valley of the Vistula, where western and eastern
winds prevail. The access of air currents from the south and the north are limited and
the frequency of northern and southern winds barely reaches a few percent (Figures
10.1-10.5). The wind regime is strongly influenced by the gravity descent of air from
the slope of the Małopolska Upland through the valleys of the Rudawa, Dłubnia and
Prądnik Rivers. Housing estates located within the range of influence of the descents
(north and north-western parts of the city) show an increase in the frequency of wind
directions consistent with the course of these relief formations.
Combined influences of the city and of the valley of the Vistula on the weakening of wind speed result in a twofold decrease in the mean speed of winds
from all directions and an increase in the frequency of calm, compared with rural
areas (Figures 10.1-10.5, Table 10.1). Mean wind speeds for particular directions
reveal weak intensity of ventilation of the valley of the Vistula, regardless of the
season (Figures 10.6-10.9). Cracow’s area is distinguished by very high frequency
of atmospheric calms and light winds. In the city centre (the Botanical Garden),
the calm and light winds amounts to as much as 83% (Figures 10.11–10.12).
In Cracow winds with a speed of more than 5 m· s-1 occur mostly during
midday and afternoon hours, between 10.00 and 16.00 (UTC+1), and rarely during
evening and night time hours. This distribution of daily wind speeds is related
to the development of turbulent air movements during morning and afternoon
hours (Figure 10.10).
In Cracow the probability of occurrence of „optimal” winds with velocities
between 1.1 and 7.9 m· s-1, which constitute an important bioclimatic index, is considerable and amounts to 62.9 % within a year. A small increase in the probability
of occurrence of „optimal” winds can be observed in wintertime (64.9%) and in
springtime (63.9%). A comparison of the probability values for three measured
times shows that the most favourable conditions occur during midday hours,
when the probability of „optimal” winds amounts to 73.5%.
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From strong and very strong winds, especially the ones from SW or WSW,
it is possible to distinguish foehn winds, whose bioclimatic significance is great. In Cracow, they occur with the highest frequency from November to April,
with a maximum in April. The paper deals with their frequency in Cracow and
in Gaik-Brzezowa, which represents rural areas (Hs=259 m a.s.l., φ=49º52`N,
λ=20º04`E). Days with foehn are determined on the basis of two separate criteria
(Figure 10.13).
The distribution of the direction of surface winds makes it possible to assume
that there exists an influence of the direction of advection of air masses on the wind
directions in Cracow. However, the influence is considerably wakened by factors
such as relief (Cracow’s location in the valley of the Vistula which runs along
a west-east axis) and greenery and urban built-up areas (the Botanical Garden
is located in the centre of the city within an area of dense downtown housing). This
data can be interpreted as a shift of the surface wind in relation to the direction
of the geostrophic wind (Table 10.2).
Within the Cracow area, the occurrence of a city breeze can be observed.
Such a centripetal, closed system of light winds, is typical of both the warm
and the cold half-year and is caused by the existence of the urban heat island.
In the case of the Cracow agglomeration, cool air descents from the slopes
of the Małopolska Upland to the valley of the Vistula and superimpose themselves on the breeze circulation. In this way air from the suburban zone penetrates
the built-up area and magnifies the intensity of the breeze circulation.
Translated by Monika Grzyborowska
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Warunki bioklimatyczne
Kraków, ze względu na swoje położenie w inwersyjnej dolinie Wisły, posiada niekorzystne naturalne warunki bioklimatyczne, których najważniejszymi
cechami są: inwersja temperatury, słaba pozioma wymiana powietrza oraz częste
występowanie sytuacji fenowych. Jak wykazują badania (Kuchcik, Błażejczyk
2001), mieszkańcy wielkich miast są coraz bardziej wrażliwi na zmiany pogody.
Długotrwałe przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach w klimacie wielkomiejskim stanowi szkodliwe obciążenie dla ustroju ludzi żyjących w warunkach
współczesnej cywilizacji. Zjawisko domestykacji objawia się obniżeniem zdolności
adaptacyjnych naszego ustroju również wobec zmian meteorologicznych. Postępująca urbanizacja, szczególnie po II wojnie światowej, przyczyniła się do zmian
bioklimatu Krakowa, pogorszenia stanu czystości atmosfery oraz modyfikacji
odczuć cieplnych mieszkańców. Obok naturalnych warunków bioklimatycznych,
duże znaczenie dla krakowian ma stan aerosanitarny miasta.
Badania bioklimatyczne mają w Krakowie bogatą historię. W 1932 roku Bogucki (1933) na tarasie Collegium Śniadeckiego przeprowadził pierwsze na terenie
Polski pomiary ochładzania frygorymetrem, stwierdzając, że wahania temperatury
powietrza nie mają decydującego znaczenia dla ochładzania, gdyż elementem
dominującym jest wiatr, zwłaszcza w połączeniu z opadem atmosferycznym.
Próbę określenia wpływu warunków meteorologicznych na śmiertelność
na terenie miasta Krakowa podjął Wiecha (1952). W wyniku swoich badań uznał,
że najbardziej meteorotropowy jest front ciepły, następnie chłodny i okluzja.
Sytuację aerosanitarną Krakowa scharakteryzował Dubiński (1974), zaliczając
do najważniejszych cech bioklimatu miasta: inwersje temperatury, mgły, słabą poziomą wymianę powietrza i zakłócenie pola jonizacyjnego atmosfery.
Zespół Instytutu Kształtowania Środowiska (Lewińska i in. 1982) na podstawie
badań terenowych w okresie od października 1975 do września 1978 roku przeprowadził waloryzację klimatyczną zespołów urbanistycznych miasta. Jednym z elementów
składowych oceny była wielkość ochładzania mierzonego katatermometrem.
Morawska-Horawska i inni (1984) zajmowali się wpływem warunków meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na liczbę zgonów i częstość interwencji
pogotowia ratunkowego w Krakowie. Stwierdzono istotną dodatnią korelację
liczby zgonów ze stężeniem SO2 w okresie chłodnym, a ze stężeniem tlenków azotu
zarówno w okresie chłodnym, jak i ciepłym. Wykazano również, że ogólna liczba
zgonów istotnie wzrasta w dniach z frontem okluzji oraz w dniu następnym.
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Syntetycznym opracowaniem, ujmującym bioklimat Krakowa także z punktu widzenia zespołowych wskaźników biometeorologicznych, jest praca Hessa,
Niedźwiedzia i Obrębskiej-Starklowej (1989). Oprócz szczegółowej charakterystyki
podstawowych elementów klimatu, analizowano w niej rozkład zanieczyszczeń
powietrza, intensywność miejskiej wyspy ciepła i porównywano wybrane wskaźniki bioklimatyczne (temperatury efektywne TE i NTE, temperaturę ekwiwalentną
i entalpię) w centrum miasta i poza nim. Stwierdzono, że wpływ miejskiej wyspy
ciepła powoduje złagodzenie bodźców cieplnych zimą, wiosną i jesienią, a stwarza
warunki obciążające ciepłem w lecie. Występowanie największych różnic w układzie stosunków bioklimatycznych w centrum miasta i poza nim jest spowodowane
napływem mas powietrza z południa, południowego zachodu i zachodu zarówno
przy sytuacjach wyżowych, jak i niżowych. Do opracowania dołączono mapę
w skali 1:50 000 warunków klimatyczno-bonitacyjnych Krakowa. Uzupełnieniem
tej pracy jest publikacja Niedźwiedzia i innych (1994-1995), poświęcona zmienności
bioklimatu Krakowa w XX w. Według jej autorów, najważniejszym czynnikiem
decydującym o zmienności warunków bioklimatycznych Krakowa jest cyrkulacja
atmosferyczna, a za jeden z ujemnych oddziaływań bioklimatycznych, związanych
z cyrkulacją atmosfery, uznawane są sytuacje fenowe. Od 1970 roku obserwuje
się tendencję spadkową częstości tych sytuacji z powodu osłabienia napływu mas
powietrznych z południa.
Ekstremalne warunki bioklimatyczne w rejonie Krakowa opisała Limanówka (1991). Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne wybranych wskaźników
biometeorologicznych opracował Mroczka (1992), który jest także autorem pracy
o bioklimacie Krakowa w aspekcie turystyczno-rekreacyjnym (1996).
Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX w. na tle wahań
cyrkulacji atmosferycznej, trendów termicznych, wielkości zachmurzenia i prędkości wiatru była przedmiotem badań Błażejczyka i innych (2003). We wnioskach tej
pracy stwierdzono wzrost temperatury odczuwalnej (STI) w ciągu XX w. o 2,24oC
oraz zaobserwowano stopniowe nasilanie się stresu ciepła w godzinach okołopołudniowych. Zauważono również, że cyrkulacja strefowa o składowej zachodniej
łagodzi warunki biotermiczne zimą, a cyrkulacja południkowa o składowej południowej przynosi wiosną, latem i jesienią zwiększenie się stresu ciepła.
Według podziału Polski z punktu widzenia klimatycznych wymagań człowieka na podstawie wskaźnika ochładzania i temperatury efektywnej, Kraków
znajduje się w zasięgu obszaru ciepłego (Gregorczuk 1970). Zgodnie regionalizacją
antropoklimatyczną (Kozłowska-Szczęsna 1991) i regionów bioklimatycznych
Polski (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997) obszar krakowski został zaklasyfikowany
do regionu najcieplejszego (V), a w jego granicach do podregionu o „zwiększonej
bodźcowości termicznej”. W zmodyfikowanej przez Błażejczyka (2004) klasyfikacji,
opartej na najnowszych wynikach badań dotyczących zróżnicowania biotermicznego Polski, Kraków znajduje się w regionie VI (Świętokrzysko-Małopolskim)
o najwyższej średniej rocznej temperaturze (10,5-11,4oC) w ciągu dnia (godz. 12.00
UTC). W podziale na typy bioklimatu Polski (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997)
obszar Krakowa należy do „słabo bodźcowego”, co oznacza, że zmiana pobytu
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w jego obrębie tylko w niewielkim stopniu może powodować konieczność adaptacji
organizmu człowieka po przyjeździe i readaptacji po powrocie, bądź nie wymaga
go wcale. W świetle regionalizacji bioklimatycznej, w aspekcie typologii pogody
(Błażejczyk 1992), Kraków zaliczany jest do terenów o ponadprzeciętnie korzystnych warunkach. Występuje tu 119 dni w roku z typem pogody najlepszej (średnia
dla Polski wynosi 102 dni), to znaczy korzystnej dla wszystkich form klimatoterapii, wypoczynku i turystyki oraz optymalnej do pracy na wolnym powietrzu.
W niniejszym opracowaniu zróżnicowanie wskaźników bioklimatycznych
i odczuć cieplnych człowieka w Krakowie przedstawiono na podstawie danych
meteorologicznych z lat 1971-2000, z południowego terminu pomiarowego
(12 UTC), gdyż reprezentują one warunki pogodowe panujące w danym dniu
i w okresie największej aktywności człowieka w ciągu doby. Wskaźniki biometeorologiczne i skale odczuć cieplnych zostały przyjęte za Kozłowską-Szczęsną
i in. (1997) oraz Błażejczykiem (2004).

Temperatura ekwiwalentna (Tek)
Jednym z najstarszych wskaźników biometeorologicznych wykorzystywanych w opracowaniach naukowych jest temperatura ekwiwalentna. Określa ona
wartość temperatury, jaką miałoby powietrze (przy stałym ciśnieniu), gdyby zawarta w nim cała para wodna uległa kondensacji, a wydzielone wówczas ciepło
parowania zostałoby zużyte na ogrzanie powietrza suchego (Kozłowska-Szczęsna
i in. 1997). Na podstawie badań odczuwalności cieplnej człowieka stworzono
skalę wartości temperatury ekwiwalentnej (Baranowska i in. 1986), gdzie: Tek (ºC)
poniżej 18 odczuwana jest jako zimno, pomiędzy 18 a 24 – chłodno, 24-32 – lekko
chłodno, 32-44 – komfortowo, 44-56 – lekko parno, a powyżej 56ºC – parno.
W Krakowie w analizowanym trzydziestoleciu średnia wieloletnia wartość
Tek wynosiła 26,4ºC i odpowiadała warunkom odczuwalnym jako lekko chłodno. W analizowanym trzydziestoleciu najwięcej dni posiadało jednak warunki
odczuwalne jako zimno (35,6%), pozostałe odpowiednio jako: chłodno (11,1%),
lekko chłodno (14,9%), komfortowo (22,2%), lekko parno (13,8%) i parno (2,4%).
Częstość dni w poszczególnych miesiącach i skalach odczuć Tek przedstawiono
na rycinie 11.1.

Temperatura efektywna (TE)
Temperatura efektywna określa łączny wpływ temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru (Błażejczyk 2004). Jest więc bardziej kompleksowym wskaźnikiem odczuwalności cieplnej człowieka niż temperatura ekwiwalentna (Tek).
Analizą temperatury efektywnej w Krakowie zajmowali się m.in. Mroczka
(1992) oraz Niedźwiedź i in. (1994-1995). Autorzy stwierdzili, że średnia wartość TE poza miastem jest przeciętnie niższa o 2,0-3,9º niż w centrum Krakowa.
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Ryc. 11.1. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie temperatury
ekwiwalentnej (Tek) w Krakowie w latach 1971-2000
Fig. 11.1. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of equivalent
temperature (Tek) in Cracow in the period 1971-2000

W latach 1966-1992 stany komfortu klimatycznego (TE w przedziale 17-23ºC)
w Śródmieściu pojawiały się dużo częściej niż na peryferiach, szczególnie na
wiosnę i w jesieni. Najmniejsze zróżnicowanie regionalne występowało natomiast
latem (Niedźwiedź i in. 1994-1995).
W Krakowie w latach 1971-2000 o godz. 12.00 UTC średnia roczna wartość
TE wynosiła 5,8º i w skali odczuć cieplnych określona została jako zimno. Częstość występowania określonych warunków odczuwalności cieplnej na podstawie
temperatury ekwiwalentnej przedstawiono w tabeli 11.1.
Warunki odczuwalne jako bardzo zimno mogą występować w Krakowie
w każdym miesiącu, natomiast uczucie gorąca jedynie w lipcu i sierpniu. Zróżnicowanie warunków odczuwalności cieplnej w poszczególnych latach zaprezentowano na rycinie 11.2.
Największą częstością warunków bardzo zimnych charakteryzowały
się w Krakowie lata 1972 i 1973 (40,0% dni). Dni odczuwane jako bardzo zimne pojawiały się w latach 1971-2000 w każdym roku. Stanowiły one od 26,0 do 40,0% dni.

Tab. 11.1. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of effective temperature (TE) in Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.1. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie temperatury efektywnej (TE) w Krakowie w latach
1971-2000
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Ryc. 11.2. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie temperatury
efektywnej (TE) w Krakowie w latach 1971-2000
Fig. 11.2. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of effective
temperature (TE) in Cracow in the period 1971-2000

Najczęściej warunki komfortu występowały w 1992 roku (5,7% dni). Niestety, rok
ten okazał się wyjątkowy pod względem liczby przypadków z uciążliwymi warunkami zmierzającymi w kierunku dyskomfortu cieplnego, określonymi w skali
jako gorąco. Wystąpiło bowiem 5 dni (1,4%), w których temperatura efektywna
o godz. 12.00 UTC była wyższa lub równa 27,0 ºC. Takie skrajne warunki stresu
cieplnego, ale ze zdecydowanie mniejszą częstością występowały też w latach:
1972, 1974, 1988, 1989, 1994, 1998 i 2000.

Entalpia powietrza (i)
Entalpia powietrza określa całkowitą zawartość ciepła w jednostce powietrza
wyrażoną w kJ.kg-1 (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997). W niniejszym opracowaniu
wykorzystano ją do analizy ekstremalnych warunków bioklimatycznych Krakowa
w badanym trzydziestoleciu.
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Odczucia dyskomfortu cieplnego w kierunku przegrzania organizmu
rozpoczynają się, gdy entalpia powietrza przekracza 50,3 kJ.kg-1. Stan taki określany jest jako upalnie, powyżej 80,1 kJ.kg-1 jako upalnie-parno, pomiędzy 109,0
a 130,0 kJ.kg-1 – nieznośny upał, natomiast powyżej 130,0 kJ.kg-1 jako udar cieplny.
W Krakowie w latach 1971-2000 wystąpiły tylko przypadki, które można zaklasyfikować do pierwszego z przedstawionych przedziałów (upalnie; i=50,3-80,0
kJ.kg-1). Średnio w roku takich dni było 35. Najwięcej dni upalnych wystąpiło
w 1975 roku (51 dni), najmniej w roku 1978 (14 dni). Pojawiały się one w okresie
od maja do października, a najczęściej w sierpniu (32,6%) i lipcu (29,8%).
Uciążliwe warunki bioklimatyczne związane z przechłodzeniem organizmu,
określane jako mroźne, występują, gdy wartość entalpii powietrza jest niższa od
10,5 kJ.kg-1 (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997). Występowały one w Krakowie średnio
przez 64 dni w roku. Najwięcej takich przypadków było w 1996 roku (106 dni),
najmniej w roku 1974 (30 dni). Warunki odczuwalne jako mroźne pojawiały się
od października do kwietnia, przy czym najczęściej w styczniu, grudniu i lutym,
odpowiednio 28, 24 i 22% wszystkich dni.

Wskaźnik ochładzania wiatrem
(Ochładzająca siła wiatru; WCI)
Wskaźnikiem uwzględniającym dwa elementy meteorologiczne: temperaturę
powietrza i prędkość wiatru, jest tzw. wskaźnik ochładzania wiatrem (WCI). Wyraża
się go w W.m-1 (Błażejczyk 2004). Najczęściej wykorzystuje się go do oceny warunków bioklimatycznych okresu zimowego, np. dla potrzeb rekreacji. Wartości WCI
wyższe od 1628,3 W.m-1 informują o niebezpieczeństwie odmrożeń odsłoniętych
części ciała narażonych na kontakt z zimnym powietrzem (Błażejczyk 2004).
W Krakowie w analizowanym trzydziestoleciu najczęściej, ponad 60% dni
w miesiącu, charakteryzuje się warunkami odczuwalnymi jako chłodno (WCI=581,6-930,4 W.m-1) (Tab. 11.2). Niebezpieczeństwo odmrożeń było stosunkowo
niewielkie, gdyż jedynie w styczniu w 0,2% dni obliczona wartość WCI przekroczyła 1628,3 W. m-1 (Tab. 11.2).

Wskaźnik Humidex
Do oceny uciążliwości warunków termiczno-wilgotnościowych w okresie
letnim wykorzystuje się powszechnie wskaźnik Humidex. Jego wartość, wyrażoną
w ºC, oblicza się, uwzględniając temperaturę powietrza i ciśnienie pary wodnej albo
inny parametr wilgotności (temperaturę punktu rosy lub wilgotność względną)
(Błażejczyk 2004). Skalę zagrożenia termiczno-wilgotnościowego opartą na wartościach wskaźnika Humidex oraz częstość występowania poszczególnych odczuć
cieplnych o godz. 12.00 UTC w Krakowie przedstawiono w tabeli 11.3.
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Tab. 11.2. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie wskaźnika
ochładzania wiatrem (WCI) w Krakowie w latach 1971-2000
Tab. 11.2. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of the wind
chill index (WCI) in Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.3. Skala zagrożenia i częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na
podstawie wskaźnika Humidex w Krakowie w latach 1971-2000
Tab. 11.3. Scale of danger and frequency [%] of thermal sensations in man determined on
the basis of the Humidex index in Cracow in the period 1971-2000

Warunki bioklimatyczne
W analizowanym wieloleciu
79,2% wszystkich dni charakteryzowało się warunkami obojętnymi
(Humidex <23ºC), natomiast nie
pojawiły się warunki sprzyjające
dużemu zagrożeniu (Tab. 11.3).
Poziom ostrzegawczy, związany
z występowaniem niewielkiego
dyskomfortu termiczno-wilgotnościowego, występował w okresie od marca do października.
W pierwszym z wymienionych
miesięcy miało to miejsce jedynie
w 1974 roku (2 dni) i w roku 1981
(1 dzień). Od 1975 roku niewielki
dyskomfort był już notowany każdego października. W 2000 roku
osiągnął on aż 25% dni w miesiącu,
z czego w jednym przypadku wystąpił nawet znaczny dyskomfort.
Bardzo dużą zmiennością warunków termiczno-wilgotnościowych
charakteryzował się wrzesień. Przypadki z różnym poziomem dyskomfortu stanowiły od 3% (1990) aż do
73% dni (1982) w tym miesiącu.
Znaczny dyskomfort może być
odczuwalny w Krakowie w miesiącach od kwietnia do października.
W latach 1971-2000 stanowił on 7,6%
wszystkich dni w tych miesiącach.
Najczęściej występował w sierpniu
i lipcu (Tab. 11.3, Ryc. 11.3). Znaczne
zagrożenie związane z niebezpieczeństwem udaru cieplnego podczas
krótkotrwałego wysiłku pojawiło
się w Krakowie w czerwcu, lipcu
i sierpniu (Tab. 11.3, Ryc. 11.3).
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Ryc. 11.3. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie wskaźnika
Humidex w wybranych miesiącach Krakowie
w latach 1971-2000
Fig. 11.3. Frequency [%] of thermal sensations
in man determined on the basis of the Humidex
index during selected months in Cracow
in the period 1971-2000
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Wielkość ochładzająca powietrza (H)
Wielkość ochładzającą powietrza, wyrażoną w W.m-2, można wyznaczyć na
podstawie pomiarów katatermometrem lub przy pomocy wzorów empirycznych
(Kozłowska-Szczęsna i in. 1997). W niniejszym opracowaniu posłużono się tą drugą
metodą. Obliczone wartości są przydatne do oceny odczuć cieplnych człowieka
będącego w ruchu i ubranego stosownie do pory roku.
Średnia roczna wartość wielkości ochładzającej powietrza w Krakowie
w latach 1971-2000 wynosiła 820 W.m-2 (Tab. 11.4). Odpowiadała odczuciom
cieplnym przyjemnie chłodno, czyli warunkom oszczędzającym (komfortowym).
W skrajnych warunkach analizowana wielkość wahała się od 18 W.m-2 10 sierpnia
1992 roku do 2898 W.m-2 16 stycznia 1972 roku (Tab. 11.4).
Powszechnie w opracowaniach bioklimatologicznych wielkość ochładzającą
powietrza analizuje się, podając częstość przypadków w jednej ze skal odczuć
cieplnych (Kozłowska-Szczęsna i in. 1997). W niniejszym opracowaniu wykorzystano skalę Petroviča i Kocvinsky’ego (Błażejczyk 2004; Tab. 11.5).
Warunki odczuwalne jako upalne pojawiały się w Krakowie w analizowanym
trzydziestoleciu od kwietnia do września. Najwięcej takich dni odnotowano jednak
w sierpniu (Tab. 11.5). Warto zwrócić uwagę, że odczucia cieplne określane jako
gorąco mogą wystąpić już w lutym, jak to miało miejsce w 1974, 1976, 1978, 1990
i 1998 roku oraz jeszcze w grudniu, na przykład jak w 1972 roku. W poszczególnych
miesiącach najczęściej panowały warunki zaklasyfikowane jako łagodnie, przyjemnie
chłodno lub chłodno (Tab. 11.5). W okresie od czerwca do sierpnia niezmiernie rzadko,
z częstością poniżej 0,5% dni w miesiącu, występowały odczucia cieplne określane
jako zimne. Nieco więcej ich było w lipcu (0,4%) niż w pozostałych dwóch miesiącach letnich (0,1%). Warunki odczuwalne jako bardzo zimno oraz nieznośnie zimno
i wietrznie najczęściej pojawiały się w styczniu, odpowiednio 9,1% i 1,7% dni w miesiącu
(Tab. 11.5). Mogą one występować w okresie od października do kwietnia (nieznośnie
zimno i wietrznie) lub maja (bardzo zimno).

Temperatura odczuwalna (STI)
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wskaźniki pozwalały na ocenę warunków termicznych i termiczno-wilgotnościowych otoczenia oraz na określenie,
jak są one odczuwane przez człowieka. Nie uwzględniały one jednak rzeczywistej
reakcji termoregulacyjnych organizmu. Temperatura odczuwalna jest jednym ze
wskaźników odczuć cieplnych opartych na analizie bilansu cieplnego człowieka
(Błażejczyk 2004). Wyliczonym według wzoru (Błażejczyk 2004) wartościom STI
przypisuje się subiektywne odczucia cieplne (Tab. 11.6).
Średnia wieloletnia wartość temperatury odczuwalnej w Krakowie wynosiła 26,6ºC i jest odczuwana jako komfortowa. W skrajnych warunkach wahała
się od 11,8ºC w grudniu do 42,7ºC. Ekstremalne wartości STI wystąpiły jednak
w styczniu 1979 roku (-17,2ºC) oraz w sierpniu 1992 roku (75,1ºC). W analizowanym

Tab. 11.5. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of cooling power (H) in Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.5. Częstość [%] odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie wielkości ochładzającej powietrza (H) w Krakowie
w latach 1971-2000

Tab. 11.4. Mean, maximum and minimum values of cooling power (H) in Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.4. Średnie, maksymalne i minimalne wartości wielkości ochładzającej powietrza (H) w Krakowie w latach 1971-2000
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Tab. 11.6. Frequency [%] of thermal sensations in man determined on the basis of the subjective temperature index (STI) in Cracow
in the period 1971-2000

Tab. 11.6. Częstość [%] subiektywnych odczuć cieplnych człowieka określonych na podstawie temperatury odczuwalnej (STI)
w Krakowie w latach 1971-2000
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trzydziestoleciu nie zanotowano więc warunków odczuwalnych jako bardzo zimno (Tab. 11.6). Wieloletnia zmienność STI w Krakowie była przedmiotem analizy
Błażejczyka, Twardosza i Kunert (2003) oraz Błażejczyka i Twardosza (2002).

Wskaźnik stresu cieplnego (HSI)
Natężenie uciążliwych warunków termiczno-wilgotnościowych można przeanalizować za pomocą wskaźnika stresu cieplnego, który jest wyrażany w procentach
(Błażejczyk 2004). HSI poniżej 30% świadczy o braku uczucia parności, w granicach
30-70% − występuje silny stres termiczno-wilgotnościowy, uczucie parności jest dokuczliwe dla dzieci, osób starszych i niezaaklimatyzowanych, powyżej 70% − uczucie
parności jest dokuczliwe dla wszystkich, natomiast u ludzi starszych, chorych i dzieci
może przyczynić się do przegrzania organizmu. Poszczególnym wartościom HSI
przypisuje się także różne efekty fizjologiczne organizmu człowieka w przypadku
jego przebywania przez 8 godzin w danych warunkach (Tab. 11.7).
W Krakowie uciążliwe warunki termiczno-wilgotnościowe (HSI>30%)
występowały w analizowanym trzydziestoleciu w każdym miesiącu (Tab. 11.7),
najwięcej przypadków było w pierwszej połowie lat 90., maksymalnie 64 w 1995 roku
(Ryc. 11.4). Niebezpieczeństwo przegrzania organizmu (HSI>100%) występowało
w okresie od maja do października, najczęściej w lipcu i sierpniu, odpowiednio
1,4 i 1,8% (Tab. 11.7).

Obciążenie cieplne organizmu (HL)
Za podstawową miarę obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w terenie otwartym jest przyjmowany wskaźnik obciążenia cieplnego
(HL). Wykorzystywany jest on m.in. do oceny warunków biotermicznych poszczególnych regionów na potrzeby rekreacji i turystyki (Błażejczyk 2004). Obliczone
wartości HL i zaklasyfikowane do przyjętych przedziałów informują o obciążeniach cieplnych, na które jest narażony organizm człowieka (Tab. 11.9).
W Krakowie średnia roczna wartość HL (1,182) wskazuje na duży stres
gorąca (Tab. 11.8). W poszczególnych miesiącach obliczone wartości wahają
się od 0,974 (umiarkowany stres zimna) w styczniu do 1,545 (duży stres ciepła)
w sierpniu. Ekstremalne wartości obciążenia cieplnego organizmu w Krakowie
przedstawiono w tabeli 11.8.
W poszczególnych latach analizowanego wielolecia średnia roczna wartość
wskaźnika HL zmieniała się w niewielkim zakresie, podobnie jak najniższe roczne
wartości. Dużym zróżnicowaniem charakteryzowały się najwyższe roczne wartości
HL. W badanym trzydziestoleciu po raz pierwszy w latach 90. wskaźnik obciążenia cieplnego organizmu w południowym terminie pomiarowym przekroczył
wartość 4,0. Miało to miejsce w 1992, 1994 i 2000 roku. Wskazuje to na możliwość

Tab. 11.7. Frequency [%] of particular physiological effects of the organism determined on the basis of the heat stress index (HSI) in
Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.7. Częstość [%] określonych efektów fizjologicznych organizmu określonych na podstawie wskaźnika stresu cieplnego
(HSI) w Krakowie w latach 1971-2000
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Tab. 11.9. Frequency [%] of particular thermal effects of the organism determined on the basis of the heat load index (HL) in Cracow
in the period 1971-2000

Tab. 11.9. Częstość [%] określonych efektów cieplnych organizmu określonych na podstawie wskaźnika obciążenia cieplnego (HL)
w Krakowie w latach 1971-2000

Tab. 11.8. Mean, maximum and minimum values of the heat load index (HL) in Cracow in the period 1971-2000

Tab. 11.8. Średnie, maksymalne i minimalne wartości wskaźnika obciążenia cieplnego organizmu (HL) w Krakowie w latach 1971-2000

Warunki bioklimatyczne
183

184

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Ryc. 11.4. Liczba dni w roku o co najmniej silnym stresie cieplnym (HSI>30%) w Krakowie
w latach 1971-2000
Fig. 11.4. Number of days in year with at least intensive heat stress (HSI>30%) in Cracow
in the period 1971-2000

wzrostu częstości bardzo silnego stresu gorąca i niebezpieczeństwo przegrzania
organizmu człowieka.
W Krakowie w latach 1971-2000 przeważały warunki termoneutralne (minimalne obciążenie). Wynosiły one 40,3% dni w roku (Tab. 11.9). Nie zanotowano
natomiast przypadków, w których w południowym terminie obserwacyjnym wystąpił ekstremalny i duży stres zimna. Duży stres ciepła może natomiast wystąpić we
wszystkich miesiącach roku, z największą częstością, ponad 30% dni w miesiącu, od
maja do sierpnia, natomiast ekstremalny od lutego do października (Tab. 11.9).

Podsumowanie
Klimat Krakowa należy do „klimatu oszczędzającego”, jednak osoby przebywające w mieście muszą liczyć się z wystąpieniem bardzo silnych bodźców, m.in.
długotrwałych upałów i dni parnych w półroczu ciepłym, silnych mrozów i fal ciepła
zimą, sytuacji fenowych oraz inwersji temperatury z dużą koncentracją zanieczysz-
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czeń. Oddziaływanie meteorotropowych sytuacji pogodowych jest tym większe,
im szybciej następuje duża zmiana pogody, a zatem i zmiana wartości silnie bodźcowych elementów meteorologicznych. Te ekstremalne stany pogody związane
są z dużymi zmianami ciśnienia atmosferycznego (Rozdział Ciśnienie atmosferyczne)
i prędkości wiatru (Rozdział Stosunki anemologiczne), pojawieniem się upałów
i silnych mrozów (Rozdział Temperatura powietrza) czy też uczucia parności (Rozdział Wilgotność powietrza), które niekorzystnie oddziałują na organizm człowieka,
zwłaszcza chorego. Podczas zmian pogody dochodzi do nasilenia negatywnych
objawów, między innymi chorób układu krążenia, dróg oddechowych, układu
nerwowego, narządów ruchu. Także ludzie zdrowi mogą odczuwać pewne dolegliwości związane ze zmianami pogody, np. zmienność nastrojów, bóle głowy,
zaburzenia snu, osłabienie koncentracji, stany osłabienia czy podniecenia.
W Krakowie najbardziej korzystne warunki bioklimatyczne występują od
kwietnia do października. W ostatnich latach obserwuje się jednak w ciepłej
połowie roku nasilenie uciążliwych dla człowieka warunków termiczno-wilgotnościowych. Szczególnie niekorzystne sytuacje, powodujące znaczący stres ciepła
wystąpiły w latach 90. XX w. Silne bodźce w kierunku przegrzania organizmu
zaczęły pojawiać się już w kwietniu i w maju, kiedy organizm człowieka dopiero
stopniowo zaczyna przyzwyczajać się do wyższej temperatury po okresie zimowym. Długi okres z bardzo wysoką temperaturą powietrza (25oC) jest niekorzystny
dla człowieka i może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia, szczególnie
dla osób cierpiących na choroby układu krążenia i zaburzenia ciśnienia tętniczego
krwi, które obniża się pod wpływem wysokiej temperatury. Podczas fal upałów
wzrasta umieralność związana z chorobami układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, pogarsza się funkcjonowanie mózgu, wzrasta liczba zdarzeń
na drogach i wypadków przy pracy (Kozłowska-Szczęsna i in. 2004). Okazuje się
jednak, że większa sumaryczna (5-30%) liczba zgonów w porównaniu ze stresem
gorąca związana jest ze stresem zimna. Najbardziej niebezpieczne dla organizmu
są duże, nagłe spadki temperatury powietrza, które powodują zwiększenie lepkości krwi i skłonności do tworzenia się skrzepów, które mogą stać się przyczyną
nagłych zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych, z chorobami tętnic czy chorobą
niedokrwienną serca.
Półrocze chłodne charakteryzuje się dość dużą częstością występowania meteorotropowych sytuacji pogodowych związanych m.in. z przemieszczaniem się frontów
atmosferycznych, dużymi zmianami ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury
powietrza, silnym wiatrem, w tym występowaniem wiatru fenowego, małym dopływem promieniowania słonecznego i złym stanem aerosanitarnym powietrza.
Występowanie bardzo łagodnych zim (Rozdział Temperatura powietrza) prowadzi do wniosku o wyraźnie słabnących bodźcach obciążających organizm człowieka
w kierunku przechłodzenia. Częściej bowiem występują dni z komfortem termicznym
w chłodnej połowie roku. Na tej podstawie można sądzić, że prawdopodobnie
w Krakowie wzrastać będzie zimą częstość pojawiania się słabych i umiarkowanych bodźców termicznych, które mogą prowadzić do wydelikacenia organizmu
i utraty przystosowania na wypadek pojawiania się bodźców silniejszych.
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Bioclimatic conditions
Summary
Due to its location in an inversion valley of the Vistula River, the natural
bioclimatic conditions of Cracow are quite unfavorable. Their most important
features are the following: temperature inversion, weak horizontal air exchange
and frequent foehn situations. Progressing urbanization, especially after World
War II, has contributed to the changes in the city’s bioclimate, the degradation
of its atmosphere and the modification of thermal sensations in its inhabitants.
The characteristics of the current state of Cracow’s bioclimate, based on biometeorological indices, have been presented in tables and figures. The differentiation of both the indices and the thermal sensations in man has been elaborated on
the basis of meteorological data from the period 1971-2000, collected at the midday
observation term (12.00 UTC). This is because they represent the weather conditions of a particular day and the period of man’s highest activity in the 24-hour
cycle. The biometeorological indices and the scales of thermal sensations have been
adopted after T. Kozłowska-Szczęsna et al. (1997) and K. Błażejczyk (2004).
According to the division of Poland with respect to climatic requirements
of man on the basis of the cooling index and effective temperature, Cracow
is located within the warm zone (Grzegorczuk 1970). According to the anthropoclimatic regionalization (Kozłowska-Szczęsna 1991) and Poland’s bioclimatic
regions (Kozłowska-Szczęsna et al. 1997), Cracow’s area has been classified into
the warmest region (V), and within its limits into the sub-region distinguished
by “enhanced thermal stimuli”. In the classification modified by Błażejczyk
(2004), which uses the latest results of research regarding Cracow’s biothermal
differentiation, the city is located within the Świętokrzyski-Małopolski region
(VI), characterized by the highest mean annual temperature (10.5-11.4ºC) at daytime (12.00 UTC). As far as the division of Poland into types of bioclimate is concerned (Kozłowska–Szczęsna et al. 1997), Cracow has “weak stimulating power”.
This means that a change of location within its area either requires very little
adaptation of the human organism after arrival and re-adaptation after return,
or requires none whatsoever. According to the bioclimatic regionalization,
in the aspect of weather typologies (Błażejczyk 1992), Cracow is ranked among
regions with more than averagely favorable conditions. This is due to the yearly
occurrence of as many as 119 days (the mean for Poland being only 102 days) with
the best weather, i.e. weather favorable for all kinds of climate therapy, recreation,
tourism and optimal for work in open air.
Translated by Monika Grzyborowska

Anita Bokwa

Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego są charakterystycznym elementem środowiska miast. Ich głównymi źródłami są procesy
spalania paliw kopalnych na potrzeby komunalne, transportowe i przemysłowe,
a także procesy produkcyjne powodujące uwalnianie do atmosfery specyficznych
zanieczyszczeń, charakterystycznych dla danego typu produkcji. Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia naturalnego mają w mieście zazwyczaj znaczenie
marginalne, natomiast istotne dla stanu aerosanitarnego powietrza jest położenie
miasta względem zbiorników wodnych, wypukłych i wklęsłych form terenu, kompleksów leśnych itp. Kraków jest przykładem miasta, w którym zanieczyszczenie
powietrza ulegało istotnym zmianom w XX w. i nadal stanowi ważny problem
przyrodniczy i społeczny.

Czynniki kształtujące wielkość emisji zanieczyszczeń
powietrza

Emisja zanieczyszczeń powietrza w mieście zależy głównie od liczby mieszkańców oraz wielkości emisji przemysłowych i transportowych. W XX w. zmieniało
się znaczenie poszczególnych czynników kształtujących emisje zanieczyszczeń
powietrza w Krakowie. W 1900 roku Kraków liczył 85,3 tys. mieszkańców, stłoczonych na 9 km2 (Mydel 1979). Kraków wkroczył w XXI w. jako miasto o powierzchni
327 km2 i liczbie ludności 738,2 tys. (Rocznik statystyczny Krakowa 2000). W 2005 roku
ludność Krakowa liczyła 757,4 tys. (Rocznik statystyczny Krakowa 2005).
Kolejnym czynnikiem warunkującym emisję zanieczyszczeń powietrza
w Krakowie jest wielkość produkcji przemysłowej. Rozwój przemysłu rozpoczął
się w Krakowie w okresie międzywojennym, ale wówczas ta funkcja nie miała roli
dominującej; w 1921 roku w przemyśle pracowało 10,7% ogólnej liczby mieszkańców (Mydel 1979). Po II wojnie światowej, na skutek decyzji ówczesnych władz
centralnych państwa, Kraków został skazany na intensywny rozwój przemysłu
ciężkiego (budowa Huty im. Lenina, później im. Sendzimira, obecnie Mittal Steel
Poland Oddział Kraków), co spowodowało gwałtowny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza. W latach 1970-1975 liczba zatrudnionych w przemyśle osiągnęła
140 tys. osób, a jego udział w strukturze czynnych zawodowo przekroczył 37%
(Kortus, Zioło 1996). W latach 90. XX w. zatrudnienie w przemyśle stopniowo
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malało: 1990 rok – 90,2 tys., 1997 rok – 83,7 tys. osób (Rocznik statystyczny miasta
Krakowa 1998). W roku 2000 wyniosło 58,9 tys., a w 2004 spadło do 48,8 tys. (Rocznik
statystyczny Krakowa 2005).
Intensywny rozwój komunikacji, zwłaszcza samochodowej, nastąpił w Krakowie po II wojnie światowej. W pierwszych latach po wojnie ulice o nawierzchni
ulepszonej stanowiły zaledwie 13,4% ogólnej długości dróg. W 1972 roku ponad
60% długości sieci drogowej miało nawierzchnię ulepszoną. W 1972 roku w Krakowie było zarejestrowanych 52,5 tys. pojazdów samochodowych (Warszyńska
1975). W 1997 roku w Krakowie było zarejestrowanych już 259,3 tys. samochodów,
w 1999 – 286,3 tys. (Rocznik statystyczny Krakowa 2005). Emisje komunikacyjne
są znacznie groźniejsze, np. dla zdrowia ludzi, niż emisje przemysłowe, gdyż
są dostarczane bezpośrednio do warstwy powietrza, którym oddychamy. Badania
przeprowadzone w 1985 roku wykazały wielokrotne przekroczenie norm ołowiu,
NOx i pyłu zawieszonego na głównych arteriach komunikacyjnych Krakowa
(Kopta 1990).

Wpływ warunków mezoklimatycznych krakowa
na dyspersję zanieczyszczeń powietrza

Na opisane czynniki antropogeniczne nakładają się warunki naturalne
związane z położeniem Krakowa w szerokiej dolinie Wisły, o przebiegu równoleżnikowym z zachodu na wschód, oraz na południowym skłonie Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej i północnych stokach Pogórza Karpackiego. Takie
usytuowanie Krakowa modyfikuje czynniki meteorologiczne wpływające na stężenie zanieczyszczeń powietrza. Czynniki te to (Walczewski i in. 2000):
– prędkość wiatru,
– intensywność i zasięg pionowego mieszania powietrza,
– opady atmosferyczne,
– stan równowagi termodynamicznej atmosfery,
– temperatura powietrza
Temperatura powietrza ma pośredni wpływ na jakość powietrza; wysoka
temperatura sprzyja intensywnej konwekcji, co polepsza mieszanie pionowe, ale
powoduje także przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza, co prowadzi,
np. do powstawania ozonu troposferycznego; niskie temperatury zimą powodują
zwiększone spalanie paliw w kotłowniach i paleniskach domowych, co prowadzi
do wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza.
Położenie Krakowa we wklęsłej formie terenu utrudnia naturalne przewietrzanie miasta. Wzrost prędkości wiatru nie we wszystkich punktach miasta
powoduje zmniejszenie stężeń, np. w Podgórzu. Silniejsze wiatry z kierunków
północno-wschodniego i północno-zachodniego przynoszą zanieczyszczenia
z odleglejszych źródeł emisji. Zależność stężeń zanieczyszczeń atmosfery od
temperatury powietrza jest wyraźna tylko dla SO2, choć i w tym przypadku nie-
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jednoznaczna; wraz ze spadkiem temperatury zwiększa się udział zanieczyszczeń
z palenisk domowych i kotłowni. Specyficzne położenie Krakowa sprzyja ponadto
tworzeniu się tzw. termicznych warstw hamujących powstających na skutek inwersji temperatury powietrza lub izotermii. Powodują one osłabienie lub zanik
ruchów wstępujących powietrza, co utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i prowadzi do znacznego wzrostu ich koncentracji. Przyziemne termiczne
warstwy hamujące w Krakowie w układach wyżowych sięgają 50-800 m n.p.g., w
niżowych 100-600 m n.p.g., a najczęściej osiągają miąższość 200 m. Co istotne, większość kominów nie przekracza wysokości 200 m (Morawska-Horawska 1978b).
Najbardziej charakterystycznym przejawem modyfikacji klimatu lokalnego przez
miasto jest tzw. miejska wyspa ciepła (MWC), czyli występowanie wyższej temperatury powietrza na obszarze miasta niż na sąsiednich terenach pozamiejskich
(Rozdział Temperatura powietrza). Z punktu widzenia dyspersji zanieczyszczeń jest
to zjawisko korzystne, gdyż intensyfikuje ruchy pionowe atmosfery.

Wielkość imisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza
Imisja zanieczyszczeń powietrza na danym terenie jest zależna przede wszystkim
od wielkości emisji, tak lokalnych, jak też w rejonach sąsiednich, oraz od warunków
dyspersji zanieczyszczeń, panujących w danym momencie. Godłowska i Tomaszewska
(1999) stwierdziły, że stężenia pyłu zawieszonego w Krakowie w sezonach grzewczych w latach 1993-1998 były zależne w znacznym stopniu od liczby dni mroźnych
i liczby dni ze złymi warunkami dyspersji, a co za tym idzie, nie można było na ich
podstawie wnioskować w sposób bezpośredni o emisjach, czyli to, że zanotowano
duże stężenia, nie było wyłącznie bezpośrednim skutkiem dużych emisji. Jak podaje
Garlicki (1990), w latach 80. XX w. 47,1% zanieczyszczeń powietrza na terenie ówczesnego województwa krakowskiego pochodziło z terenów sąsiednich.
Pierwsze systematyczne pomiary zanieczyszczenia powietrza w Krakowie
zainicjował były Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (obecnie
IMGW). Badano zapylenie powietrza w latach 1949-1951. W 1966 roku pomiary
wielkości zanieczyszczenia powietrza łącznie z zanieczyszczeniami gazowymi rozpoczęła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Szarek 1992).
W 1988 roku na Rynku Krakowskim uruchomiono automatyczne pomiary stężeń
SO2 i NOx, dzięki współpracy Krakowa z Göteborgiem, zakończone w 1991 roku
(Szarek 1993). Od 1991 roku działa w Krakowie automatyczna sieć pomiarowa,
podarowana Krakowowi przez naród amerykański (Walczewski i in. 1996), administrowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Najpierw
tworzyło ją 7 punktów, obecnie na terenie miasta są 3 punkty.
Jak podają Lach i in. (1996), w okresie największego rozwoju przemysłu Krakowa (lata 70. XX w.) miasto emitowało 17% krajowych zanieczyszczeń gazowych
i 7% pyłowych. W 1965 roku emisja pyłów w Krakowie wynosiła 124 475 t⋅rok-1,
z czego 53% pochodziło z Huty im. Lenina. Emisja SO2 wynosiła 358 890 t⋅rok-1,
z czego 13% pochodziło z Huty im. Lenina (Hess 1969; Gawarecki 1973). W latach
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1975-1976 emisja pyłów sięgała 150 tys. t⋅rok-1. Istotny spadek emisji nastąpił
w latach 1988-1992 (30 tys. t⋅rok-1 w 1992). Emisja gazów w latach 1978-1979
osiągnęła 850 tys. t⋅rok-1, a tendencja spadkowa zapoczątkowana została w 1981
roku wraz ze spadkiem produkcji przemysłowej, potem uległa ona zahamowaniu
i ponownie wystąpiła po 1989 roku. W 1992 roku emisja gazów wyniosła 220 tys.
t⋅rok-1. Ciągły spadek zapylenia i stężenia SO2 w Krakowie został zapoczątkowany
po 1987 roku zarówno dzięki spadkowi produkcji przemysłowej, jak też podjęciu
działań w zakresie ochrony powietrza (Lach i in. 1996). W 1999 roku na terenie Krakowa zostało wyemitowane 5,9 tys. t zanieczyszczeń pyłowych i 74,3 tys.t gazów,
co potwierdza spadkową tendencję emisji (Rocznik statystyczny Krakowa 2000).
Poniżej omówione zostaną zmiany w imisji wybranych zanieczyszczeń
powietrza, przy czym z uwagi na odmienną metodykę pomiarową dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) będą prezentowane na
rycinach odrębnie od danych z pomiarów automatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obowiązujące obecnie dopuszczalne poziomy
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 6 czerwca 2002 roku.

Dwutlenek siarki
Imisja SO2 wzrastała do 1979 roku (średnia dla Krakowa: 99,7 μg⋅m-3), następnie malała do 1984 roku, wzrastała do 1987 roku (104 μg⋅m-3), a potem systematycznie malała. Największe stężenia występowały w Śródmieściu (Ryc. 12.1),
na skutek znacznego udziału niskiej emisji, a najmniejsze w Nowej Hucie (Lach
i in. 1996; Walczewski i in. 1996). Średnia imisja dla Krakowa w 2001 roku wy-

Ryc. 12.1. Stężenie dwutlenku siarki (SO2) w dzielnicach Krakowa [μg⋅m-3] w latach
1968-2001 na podstawie pomiarów WSSE w Krakowie. Źródło danych: Lach i in. 1996,
Raport… 1999, Raport … 2002.
Fig. 12.1. Concentration of sulphur dioxide (SO2) in the districts of Cracow [μg⋅m-3]
in the years 1968-2001 according to the measurements of the Sanitary-Epidemiological
Station in Cracow. Source of data: Lach i in. 1996, Raport… 1999, Raport … 2002.
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Ryc. 12.2. Stężenie dwutlenku siarki (SO2) w punktach pomiarowych na terenie Krakowa
[μg⋅m-3] w latach 1992-2004 na podstawie pomiarów WIOŚ w Krakowie. Źródło danych:
Problemy zanieczyszczeń... 1994, Raport…1999, Raport… 2002, Raport… 2005.
Fig. 12.2. Concentration of sulphur dioxide (SO2) in measurement points in Cracow
[μg⋅m-3] in the years 1992-2004 according to the measurements of the Inspectorate of
Environmental Protection in Cracow. Source of data: Problemy zanieczyszczeń... 1994,
Raport…1999, Raport… 2002, Raport… 2005.

niosła 20 μg⋅m-3 (Raport... 2002). W styczniu 1970 roku średnia dobowa zawartość
SO2 dochodziła w niektórych dniach do 700 μg⋅m-3 powietrza, przy obowiązującej
wówczas normie 350 μg⋅m-3. Norma ta była przekraczana zazwyczaj przez około
100 dni w roku (Gawarecki 1973). Garlicki (1990) podaje, że w latach 80. XX w.
47% imisji SO2 w Krakowie pochodziło ze źródeł położonych poza miastem, 35%
z sektora bytowego, a 18% z pozostałych źródeł przemysłowych.
Im bliżej powierzchni ziemi znajduje się źródło zanieczyszczenia, tym większy
jest wpływ zmian emisji na wielkość imisji. Zmiany dobowe SO2 w zimie mogą
więc być wskaźnikiem udziału emisji niskiej w całkowitej emisji na danym terenie.
W latach 1992-1998 zaobserwowano w Krakowie coraz mniejszą zmienność dobową SO2 w sezonie grzewczym, czemu towarzyszyło ograniczenie niskiej emisji
poprzez modernizację wielu palenisk domowych i kotłowni lokalnych, zwłaszcza
w Śródmieściu (Godłowska, Tomaszewska 1999). Jak widać na rycinie 12.2, w latach
90. stężenia SO2 były bardzo zróżnicowane na terenie miasta, ale stopniowo malały
i obecnie przekroczenie obowiązujących norm (czyli stężenie średnioroczne
20 μg⋅m-3, stężenie średniodobowe 125 μg⋅m-3) zdarza się bardzo rzadko.

Tlenki azotu
Badania stężenia tlenków azotu do lat 90. XX w. były prowadzone w niewielu
punktach o zmiennej lokalizacji, więc wyniki pomiarów są jedynie orientacyjne.
Pomiary z ul. Prądnickiej pozwoliły stwierdzić, że średnie roczne stężenie NOx
w 1980 roku wynosiło 45 μg⋅m-3, a w kolejnych latach wahało się między 56 μg⋅m-3
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Ryc. 12.3. Stężenie dwutlenku azotu (NO2) w punktach pomiarowych na terenie Krakowa
[μg⋅m-3] w latach 1992-2004 na podstawie pomiarów WIOŚ w Krakowie. Źródło danych:
Problemy zanieczyszczeń... 1994, Raport… 1999, Raport… 2002, Raport… 2005.
Fig. 12.3. Concentration of nitrogen dioxide (NO2) in measurement points in Cracow
[μg⋅m-3] in the years 1992-2004 according to the measurements of the Inspectorate of Environmental Protection in Cracow. Source of data: Problemy zanieczyszczeń... 1994, Raport…
1999, Raport… 2002, Raport… 2005.

w 1983 roku a 36 μg⋅m-3 w roku 1988, by w 1992 roku osiągnąć 46 μg⋅m-3 (Walczewski i in. 1996). W 1992 roku średnioroczne stężenie NO2 przy Al. Krasińskiego
wyniosło 59,5 μg⋅m-3, w 1993 – 54,4 μg⋅m-3, zaś na Rynku Głównym 27,4 μg⋅m-3,
a w Prokocimiu Nowym 15,2 μg⋅m-3, podczas gdy norma wynosiła 50 μg⋅m-3 (Problemy zanieczyszczeń... 1994). W 2004 roku średnioroczne stężenie NO2 wahało
się w zakresie od 30 μg⋅m-3 (Nowa Huta) do 66 μg⋅m-3 (Al. Krasińskiego) (Raport...
2005). Jak widać na rycinie 12.3, liczba punktów pomiarowych tego zanieczyszczenia uległa zmniejszeniu w latach 90., ale największe znaczenie mają pomiary
ze stacji przy Al. Krasińskiego, która jest tzw. stacją komunikacyjną, umieszczoną
na pasie zieleni między pasami ruchliwej arterii komunikacyjnej. Tam właśnie
występują największe stężenia NO2, co jest spowodowane dużym nasileniem ruchu
samochodowego. Podwyższone stężenia występowały też w Rynku Podgórskim,
także położonym przy ruchliwej ulicy. Dane wskazują jednak, że zanieczyszczenia
te mają dość ograniczony zasięg przestrzenny oddziaływania, w innych punktach
pomiarowych stężenia są znacząco niższe. Dopuszczalne średnie roczne stężenie NOx wynosi 30 μg⋅m-3. Tlenki azotu, podobnie jak niektóre węglowodory,
mogą wchodzić w reakcje fotochemiczne, zachodzące w warunkach wysokiej
temperatury i dużego natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego,
a prowadzące do powstawania ozonu troposferycznego. Wysokie koncentracje
ozonu przyziemnego są jednym z elementów smogu fotochemicznego (smogu
typu Los Angeles) (Godish 2004).
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Ryc. 12.4. Opad pyłu w dzielnicach Krakowa [t⋅km-2⋅rok-1] w latach 1968-2001 na podstawie pomiarów WSSE w Krakowie. Źródło danych: Lach i in. 1996, Raport… 1999, Raport…
2002.
Fig. 12.4. Dust fall in the districts of Cracow [t⋅km-2⋅rok-1] in the years 1968-2001 according
to the measurements of the Sanitary-Epidemiological Station in Cracow. Source of data:
Lach i in. 1996, Raport… 1999, Raport… 2002.

Opad pyłu
W 1970 roku opad pyłu w centrum miasta i w rejonie Huty im. Lenina (później im. Sendzimira, obecnie Mittal Steel Poland Oddział Kraków) wynosił 600
t⋅km-2⋅rok-1 (norma wynosiła 250 t⋅km-2⋅rok-1) (Gawarecki 1973). W 1979 roku opad
pyłu wyniósł 300 t⋅km-2⋅rok-1, po czym stopniowo malał. Największe wartości były
notowane w Nowej Hucie (Lach i in. 1996), gdyż pyły o dużej średnicy zazwyczaj
opadają w pobliżu miejsca emisji, podczas gdy gazy i pyły o małych średnicach,
zwłaszcza z wysokich emitorów, są wynoszone na dalsze obszary. Od 1989 roku
opad pyłu stopniowo maleje (Ryc. 12.4), przy czym cały czas najwyższe wartości
są obserwowane w Nowej Hucie. W 2001 roku wahał się on od 39 t⋅km-2⋅rok-1
(Podgórze) do 72 t⋅km-2⋅rok-1 (Nowa Huta) (Raport... 2002).

Pył zawieszony
Średnia roczna imisja pyłów w 1969 roku wynosiła 136 μg⋅m-3. Średnie
roczne stężenie osiągnęło najwyższą wartość w 1972 roku: 205 μg⋅m-3, ale w styczniu 1970 roku średnia dobowa zawartość pyłu zawieszonego o średnicy ziaren
<10 μm (PM10) dochodziła w niektórych dniach do 1000 μg⋅m-3 powietrza, przy
obowiązującej normie 200 μg⋅m-3. W latach 70. XX w. norma ta była przekraczana
zazwyczaj przez około 100 dni w roku. W 1981 roku wystąpił krótkotrwały spadek
imisji pyłu zawieszonego na skutek gwałtownego spadku produkcji przemysłowej. Na początku lat 80. XX w. średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego wynosiło w Krakowie 90 μg⋅m-3, ale w sezonie grzewczym wzrastało ono trzykrotnie.
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Ryc. 12.5. Stężenie pyłu zawieszonego w dzielnicach Krakowa [μg⋅m-3] w latach 1968-2001
na podstawie pomiarów WSSE w Krakowie. Źródło danych: Lach i in. 1996, Raport… 1999,
Raport… 2002.
Fig. 12.5. Concentration of particulate matter in the districts of Cracow [μg⋅m-3] in the years
1968-2001 according to the measurements of the Sanitary-Epidemiological Station in Cracow. Source of data: Lach i in. 1996, Raport… 1999, Raport… 2002.

Ryc. 12.6. Stężenie pyłu zawieszonego (PM10) w punktach pomiarowych na terenie
Krakowa [μg⋅m-3] w latach 1992-2004 na podstawie pomiarów WIOŚ w Krakowie.
Źródło danych: Raport… 1995, Raport… 1999, Raport … 2002, Raport… 2005.
Fig. 12.6. Concentration of particulate matter (PM10) in measurement points in Cracow
[μg⋅m-3] in the years 1992-2004 according to the measurements of the Inspectorate
of Environmental Protection in Cracow. Source of data: Źródło danych: Raport… 1995,
Raport… 1999, Raport… 2002, Raport… 2005.
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Od 1987 roku jej spadek jest już systematyczny. Największe imisje występowały
w Śródmieściu, a najmniejsze w Nowej Hucie (Ryc. 12.5), na skutek przenoszenia
zanieczyszczeń z wysokich emitorów na dalsze odległości (Gawarecki 1973; Lach
i in. 1996; Niedźwiedź, Olecki 1995; Walczewski i in. 1996). W latach 1971-1990 stężenie pyłu zawieszonego w ciągu roku wykazywało podobne zmiany sezonowe,
jak w przypadku dwutlenku siarki (Niedźwiedź, Olecki 1995). Dane z pomiarów
WIOŚ (Ryc. 12.6) wskazują, że w latach 90. XX w. stężenie pyłu wykazywało dużą
zmienność. Najwyższe wartości występują na tzw. stacji komunikacyjnej, co dowodzi wzrostu znaczenia komunikacji w stosunku do przemysłu w generowaniu
zanieczyszczeń pyłowych oraz znaczenia topografii miasta dla kumulowania się
zanieczyszczeń. W 2001 roku średnie roczne stężenie w Krakowie wynosiło około
30 μg⋅m-3 (dane WSSE), zaś w 2004 roku (dane WIOŚ) wahało się od 48 μg⋅m-3 (Nowa
Huta) do 69 μg⋅m-3 (Al. Krasińskiego) (Raport... 2002; Raport... 2005). Dopuszczalne
stężenie średnioroczne PM10 to 40 μg⋅m-3, zaś w ciągu 24 godzin – 50 μg⋅m-3.

Fluor
Zanieczyszczenie powietrza fluorem było w Krakowie poważnym problemem w czasie działania huty aluminium w Skawinie, w 1980 roku wyniosło
5,1 μg⋅m-3. Po zamknięciu huty w latach 80. XX w. jego stężenie systematycznie
maleje (Ryc. 12.7); w 1985 roku wynosiło ono 2,9 μg⋅m-3 w Śródmieściu, 2,2 μg⋅m-3
w Krowodrzy, w 1992 roku średnie stężenie dla Krakowa wyniosło 1,5 μg⋅m-3
(Lach i in. 1996; Walczewski i in. 1996). W latach 1998 i 1999 stężenie fluoru na
terenie Krakowa wahało się od 0,9 do 1,2 μg⋅m-3, natomiast w roku 2001 wyniosło
1,6 μg⋅m-3 (Raport ... 2002) przy obowiązującej normie 2,0 μg⋅m-3.

Ryc. 12.7. Stężenia fluoru (F) w dzielnicach Krakowa [μg⋅m-3] w latach 1976-1999 na podstawie pomiarów WSSE w Krakowie. Źródło danych: Lach i in. 1996, Informacja… 1994,
Raport… 1995, Raport… 1999, Raport… 2002.
Fig. 12.7. Concentration of fluorine (F) in the districts of Cracow [μg⋅m-3] in the years
1976-1999 according to the measurements of the Sanitary-Epidemiological Station in Cracow.
Source of data: Lach i in. 1996, Informacja… 1994, Raport… 1995, Raport… 1999, Raport… 2002.
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Ryc. 12.8. Stężenie tlenku węgla (CO) w punktach pomiarowych na terenie Krakowa
[μg⋅m-3] w latach 1992-2002 na podstawie pomiarów WIOŚ w Krakowie. Źródło danych:
Raport… 1999, Raport… 2002, Raport… 2003.
Fig. 12.8. Concentration of carbon oxide (CO) in measurement points in Cracow [μg⋅m-3]
in the years 1992-2002 according to the measurements of the Inspectorate of Environmental Protection in Cracow. Source of data: Raport… 1999, Raport… 2002, Raport… 2003.

Tlenek węgla
Badania stężenia CO są prowadzone w Krakowie od 1991 roku. W 1992 roku
średnie roczne stężenie w Rynku Głównym wynosiło 2000 μg⋅m-3, a w Rynku Podgórskim 2500 μg⋅m-3 (Walczewski i in. 1996), zaś na Al. Krasińskiego zanotowano
3700 μg⋅m-3. W 1993 roku w Rynku Głównym średnie roczne stężenie wyniosło
2300 μg⋅m-3, w Rynku Podgórskim 2200 μg⋅m-3, a na stacji przy Al. Krasińskiego
3200 μg⋅m-3, podczas gdy norma wynosiła 120 μg⋅m-3 (Problemy zanieczyszczeń...
1994). W kolejnych latach stężenie CO stopniowo malało, ale najwyższe było na
stacji przy Al. Krasińskiego (Ryc. 12.8). Obecnie obowiązująca norma dotycząca
dopuszczalnego stężenia CO wynosi 10 000 μg⋅m-3 w okresie ośmiogodzinnym
i 2000 μg⋅m-3 średnio w roku.

Ozon
Pomiary zawartości ozonu w atmosferze, przy użyciu pasków ozonometrycznych, zapoczątkowano w Krakowie w 1853 roku i kontynuowano je do roku
1902 (Olecki 1997). Obecne badania stężenia O3 są prowadzone w Krakowie od
1991 roku. W 1992 roku średnie roczne stężenie w Rynku Głównym wynosiło
32 μg⋅m-3, a w Krowodrzy 54 μg⋅m-3 (Walczewski i in. 1996). W 1995 roku średnia
ośmiogodzinna norma WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja
Zdrowia), wynosząca 120 μg⋅m-3, była przekroczona w 26 dniach, a w 1996 roku
– w 14 dniach (Tomaszewska, Godłowska 1998). W latach 90. XX w. stężenia
ozonu nie wykazywały wyraźnej tendencji zmian w czasie (Ryc. 12.9), co wiązało
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Ryc. 12.9. Stężenie ozonu (O3) w punktach pomiarowych na terenie Krakowa [μg⋅m-3]
w latach 1992-2002 na podstawie pomiarów WIOŚ w Krakowie. Źródło danych: Raport…
2000, Raport… 2002.
Fig. 12.9. Concentration of ozone (O3) in measurement points in Cracow [μg⋅m-3]
in the years 1992-2002 according to the measurements of the Inspectorate of Environmental Protection in Cracow. Source of data: Raport… 2000, Raport… 2002.

się m.in. z ciągłym wzrostem natężenia ruchu samochodowego, powodującego
emisje komunikacyjne, które z kolei są głównymi składnikami smogu fotochemicznego, w którym tworzy się ozon troposferyczny. Od roku 2000 pomiary są prowadzone tylko w jednym punkcie (Prokocim) i wykazują tendencję spadkową.

Podsumowanie
Wiek XX, a zwłaszcza jego druga połowa, zaznaczył się jako okres wielkich
zmian w warunkach aerosanitarnch w Krakowie. Był to jeden ze skutków przemian
społeczno-gospodarczych zachodzących nie tylko w samym mieście, ale także
w całym kraju. Bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń obserwowane w latach 70.
i 80. XX w. odbiły się niekorzystnie tak na zdrowiu mieszkańców, jak też na zabytkowej tkance miasta. Poprawa warunków aerosanitarnych obserwowana od początku
lat 90. XX w. jest skutkiem zarówno kryzysu gospodarczego i spadku produkcji,
jak też licznych działań zmierzających do modernizacji procesów przemysłowych
i gospodarki komunalnej w mieście. Proces ten jest jednak niejednorodny. Chociaż
stężenia zanieczyszczeń typowo przemysłowych sukcesywnie maleją, to nie można
zaobserwować takiej tendencji dla zanieczyszczeń komunikacyjnych. Komunikacja
jest głównym dostarczycielem do powietrza tlenków azotu, które mogą wchodzić
w reakcje fotochemiczne, zachodzące w warunkach wysokiej temperatury i dużego
natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego, a prowadzące do powstawania ozonu troposferycznego i smogu fotochemicznego (smogu typu Los Angeles).
Wielkość imisji zanieczyszczeń zależy od warunków meteorologicznych, ale z drugiej strony same zanieczyszczenia modyfikują warunki klimatyczne w mieście.
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Air pollution
Summary
The emission of air pollution in cities depends mainly on the number
of inhabitants and the amount of industrial and transportation emissions. In 1900,
Cracow had 85.3 thousand inhabitants living on 9 sq km (Mydel 1979). In 2005
there were 757.4 thousand inhabitants and the area grew to 327 sq km (Rocznik
statystyczny Krakowa 2005). The development of industry began in the period between the First and the Second World War. After the Second World War, heavy
industry was intensively developed in Cracow which caused a huge increase in air
pollution. In the years 1970-1975 the number of persons employed in the industry
reached 140 thousand (Kortus, Zioło 1996). In 2004 it decreased to 48.8 thousand
(Rocznik statystyczny Krakowa 2005). The intensive development of transportation
began after the Second World War. In 1997 there were 259.3 thousand cars registered in Cracow and in 1999 – 286.3 thousand (Rocznik statystyczny Krakowa 2005).
The anthropogenic factors occur together with natural conditions, resulting from
the location of Cracow in the wide Vistula River’s valley, going from the west
to the east. The city is also placed on the southern slope of the CracowCzęstochowa Upland and on the northern slope of the Carpathian Foreland.
Such location modifies the meteorological factors which influence the air pollution. These are (Walczewski et al. 2000): wind speed, intensity and vertical
range of the air mixing, precipitation, atmospheric stability and air temperature.
Air pollution immission in a certain area depends mainly on air pollution emissions, both local and distant ones and on the air pollution dispersion conditions
in a given moment. As state Lach et al. (1996), in the period of the most intensive
industrial activity in Cracow (i.e. 1970s), the city emitted 17% of the national
gas pollution and 7% of the dust pollution. A continuous decrease of dust and
SO2 concentration in Cracow began after 1987, due to both production decrease
and initiating the activities on air quality protection (Figure 12.1 and 12.2).
The immission of SO2 increased in 1979 (mean for Cracow: 99.7 μg/m3), then
decreased in 1984, increased to 1987 (104 μg/m3), and then gradually decreased
(Lach et al. 1996; Walczewski et al. 1996). Mean immission for Cracow in 2001 was
20 μg/m3 (Raport... 2002). The concentration of NOx was measured up to 1990s only
in a few places and the location was changed (Figure 12. 3). Mean annual concentration of NOx in 1980 was 45 μg/m3 (Walczewski et al. 1996). In 2004 it amounted to 30
(in the Nowa Huta district) and 66 μg/m3 (Krasińskiego St.) (Raport... 2005).
The largest dust fall occurs in Nowa Huta, as the dust of large diameter usually
fall down close to the place of emission (Figure 12. 4). In 1979 the dust fall reached
300 t/sq km/year, and then gradually decreased (Lach et al. 1996). In 2001 it varied from 39 (Podgórze district) to 72 t/sq km/year (Nowa Huta district) (Raport...
2002). Mean annual concentration of suspended dust (Figure 12.5 and 12.6) reached
the highest value in 1972: 205 μg/m3 since 1987 it has gradually decreasing
(Gawarecki 1973; Lach et al. 1996; Niedźwiedź, Olecki 1995; Walczewski et al. 1996).
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In 2001 mean annual concentration in Cracow was about 30 μg/m3 (WSSE data),
and in 2004 (WIOŚ data) it varied from 48 (Nowa Huta district) to 69 μg/m3
(Krasińskiego St.) (Raport... 2002, Raport... 2005). Fluorine was a significant air
pollution in Cracow in the period of aluminium work activity in Skawina.
In 1980 it reached 5.1 μg/m3. After the factory was shut down in the 1980s
the concentration gradually decreased (Figure 12. 7) (Lach et al. 1996; Walczewski
et al. 1996). In 2001 it reached 1.6 μg/m3 (Raport ... 2002) and the allowed concentration
is 2.0 μg/m3. The CO concentration has been measured in Cracow since 1991.
In 1992 mean annual concentration in the Krasińskiego St. reached 3700 μg/m3
(Problemy zanieczyszczeń... 1994). In the next years the concentration of CO gradually decreased, but was the highest in the Krasińskiego St. (Figure 12. 8). The concentration of O3 has been measured in Cracow since 1991. In the 1990s the ozone
concentration did not show a clear tendency of change (Figure 12. 9), which was
in connection with the constant increase of street traffic. Since 2000 the measurements have been carried only in one point (Prokocim district) and have shown
a decreasing tendency (Raport... 2005). The improvement in aerosanitary conditions, observed since the beginning of 1990s, is the result of both economic crisis
and decrease in production in some factories and also many activities undertaken
to industrial processes’ and communal economy modernization. However, the process is not homogenous. While the concentration of industrial pollution decrease,
there is no clear tendency for transportation pollution.
Translated by Author

Dorota Matuszko, Jakub Wojkowski

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych
cech klimatu krakowa

W niniejszej monografii klimat Krakowa scharakteryzowano głównie na
podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z jednej stacji posiadającej
długą, wiarygodną serię pomiarową. Materiały te umożliwiają poznanie warunków klimatycznych w skali czasowej, lecz nie pozwalają na przedstawienie ich
zróżnicowania przestrzennego. Urozmaicona rzeźba, pokrycie i użytkowanie terenu, zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa, powierzchnie naturalne i sztuczne
sprawiają, że na obszarze miasta istnieje mozaika mezo- i mikroklimatów. Próbą
przestrzennego przedstawienia wybranych cech klimatu Krakowa są mapy wykonane przy użyciu narzędzi GIS oraz numerycznego modelu terenu, a także
zdjęcia satelitarnego i danych meteorologicznych ze stacji naziemnych rozmieszczonych w kilku punktach na terenie miasta i poza jego granicami. Wszystkie
mapy wykonano w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992
opartym na odwzorowaniu Gaussa-Krugera i elipsoidzie WGS-84 z południkiem
środkowym 19°.
Mapa I „Temperatury radiacyjnej powierzchni Krakowa” powstała w wyniku
interpretacji wielospektralnego zdjęcia satelitarnego wykonanego 6 lipca 2001 roku
o godz. 11.57 przez radiometr satelity Terra Aster (Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer). Zdjęcie to udostępnione zostało przez National Aeronautics and Space Administration Earth Observing System (NASA
EOS). Do wyznaczenia temperatury radiacyjnej powierzchni Ziemi posłużono się kanałami termalnymi TIR, o rozdzielczości przestrzennej 90 m/piksel,
obejmującymi zakres promieniowania podczerwieni termalnej (8,1–11,6 μm).
Na mapie każdemu pikselowi reprezentującemu powierzchnię 8100 m2 (90 m x 90 m)
odpowiada konkretna wartość temperatury radiacyjnej wyrażona w °C. Wyróżniony kolorem białym niewielki obszar położony w prawym dolnym rogu
mapy jest miejscem, które znalazło się poza polem widzenia radiometru ASTER.
Po prawej stronie u dołu mapy można też zauważyć wyraźne obszary o stosunkowo niskich temperaturach (<24,0 °C). Są to zakłócenia obrazu temperatury
radiacyjnej powierzchni Ziemi spowodowane pojawieniem się w tym miejscu
pojedynczych chmur Cumulus. W chwili rejestracji zdjęcia zachmurzenie było
małe, obszar Krakowa znajdował się wówczas pod wpływem klina wyżowego,
w masie powietrza polarnego kontynentalnego. Na mapie widoczne jest duże
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zróżnicowanie przestrzenne temperatury radiacyjnej powierzchni Krakowa. Różnica między najcieplejszą a najchłodniejszą powierzchnią miasta wyniosła 44,8°C,
a średnia dla całego obszaru: 31,2°C. Duże kontrasty termiczne na stosunkowo
małym obszarze (31,7 km x 18,9 km) wynikają przede wszystkim z różnorodności
typów użytkowania i rodzaju pokrycia terenu.
Na terenie Krakowa zaznaczają się dwa obszary o podwyższonej temperaturze
(miejskie wyspy ciepła). Pierwszy obszar, oddzielony od reszty miasta wyraźnie
chłodniejszym pasem zieleni, związany jest z terenem przemysłowym kombinatu
metalurgicznego w Nowej Hucie gdzie temperatura radiacyjna wynosiła średnio
35,7°C. Zarejestrowano tu najwyższą temperaturę radiacyjną na całym analizowanym obszarze Krakowa (63,5°C). Drugi obszar o podwyższonej temperaturze obejmuje zwartą zabudowę w centrum miasta ze średnią 41,1°C, a maksymalną 49,7°C.
Na tle cieplejszego obszaru starego miasta wyróżniają się także chłodniejsze Planty
ze średnią temperaturą 34,3°C. Niższa temperatura niż w śródmieściu ze średnią
33,5°C kształtuje się na osiedlach mieszkaniowych i w zabudowie rozproszonej.
Najchłodniejszymi obszarami są powierzchnie zbiorników wodnych oraz Wisły
i jej dopływów (średnio 20,7°C), a także duże kompleksy zieleni (średnio 27,0°C): Las
Wolski, Lasy Tynieckie, Uroczysko Skotniki, Park Leśny Witkowice, Las Borkowski, Lasek Mogilski, Lasek Łęgowski, a także tereny parków miejskich, ogródków
działkowych i cmentarzy (średnio 31,6°C). Obszary leżące poza granicami Krakowa,
które cechują się temperaturami wyższymi od otoczenia (wyspami ciepła), to tereny
miejskie Skawiny (średnio 35,6°C) i Wieliczki (średnio 34,8°C).
Mapa II „Rocznej sumy usłonecznienia możliwego” powstała na podstawie
obliczeń wykonanych przy użyciu GIS z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rastrowy model wysokości dla obszaru Krakowa o rozdzielczości przestrzennej
20 m/piksel udostępniony został przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Usłonecznienie możliwe obliczane było dla każdego dnia roku na podstawie pozornego ruchu Słońca nad danym elementarnym polem rastrowym numerycznego
modelu terenu, a następnie zostało zsumowane do wartości rocznej. Przedstawione
tu wartości są zatem rocznymi sumami usłonecznienia możliwego, czyli teoretycznym
czasem trwania bezpośredniego promieniowania słonecznego w ciągu roku. Podczas
obliczeń usłonecznienia uwzględniane było nie tylko położenie geograficzne (szerokość geograficzna), ale również zasłonięcie horyzontu, które w bardzo istotny sposób
wpływa na kształtowanie się warunków insolacyjnych danego miejsca.
Jak wynika z przeprowadzonego modelowania, średnia roczna suma usłonecznienia możliwego dla obszaru Krakowa wynosi 4210 godzin. Stwierdzono,
że najwięcej godzin ze słońcem (max 4380 godzin) dotyczy najwyżej położonych
wierzchowin (Kopiec Krakusa, Kopiec Tadeusza Kościuszki, Kopiec Józefa Piłsudskiego). Stosunkowo duże usłonecznienie (>4300 godzin) może wystąpić we
wschodniej i środkowej części Krakowa. Obszarami o najmniejszym usłonecznieniu możliwym (<3700 godzin) ze względu na duże zasłonięcie horyzontu są
miejsca położone poniżej 200 m n.p.m. o ekspozycji północnej, północno-zachodniej
i północno-wschodniej.
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Do sporządzenia mapy III „Średniej rocznej temperatury powietrza”
wykorzystano wartości temperatury powietrza z lat 1971–2000 pochodzące
z naziemnych punktów pomiarowych rozmieszczonych w Krakowie i okolicach
oraz numeryczny model terenu o rozdzielczości 250 m/piksel (Neokart). Metoda
konstrukcji mapy została szczegółowo opisana w pracy Ustrnula i Czekierdy
(2003). Według wymienionych autorów, średnia roczna temperatura powietrza
jest przewodnią miarą klimatu, która dostarcza ogólnych informacji o zróżnicowaniu makro- i mezoklimatycznym, gdyż w dużej mierze uzależniona jest
od wysokości i rzeźby terenu. Na mapie III widać, że najwyższa średnia roczna
temperatura powietrza (około 9,3ºC) występuje w zabytkowym centrum miasta na
obszarze zwartej zabudowy i stopniowo się zmniejsza (do 7,9ºC) szerokim klinem
w kierunku północno-wschodnim ku peryferiom oraz na południe wzdłuż doliny
Wilgi. Na zachód od centrum miasta izotermy są bardziej zagęszczone; teren Lasu
Wolskiego jest najchłodniejszym obszarem w Krakowie (7,7ºC).
Mapa IV przedstawia warunki klimatyczno-bonitacyjne Krakowa. Przy jej
sporządzeniu wykorzystano następujące źródła informacji:
– Atlas Miasta Krakowa – mapa warunków klimatyczno-bonitacyjnych Krakowa.
Załącznik do: Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne nr 73, Kraków 1989.
– Rozkład kierunków wiatru za okres 1971-2000 ze stacji synoptycznej IMGW
w Balicach oraz ze stacji naukowej IGiGP UJ.
– Numeryczny model terenu o rozdzielczości przestrzennej 20 m/piksel Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.
– Użytkowanie i pokrycie terenu – Coordination of Information on the Environment (CORINE) Land Cover 2000.
Na mapie zaznaczono regiony mezoklimatyczne według Hessa i in. (1989)
oraz podział na trzy klasy bonitacyjne. Wyróżniono również mikroklimat terenów
o intensywnej zabudowie przemysłowej i mieszkaniowej. Łatwo zauważyć, że przeważająca część miasta położona jest na terenach niekorzystnych, w dnie doliny Wisły
i jej dopływów. Panują tu często przygruntowe inwersje temperatury i mgły radiacyjne sprzyjające koncentracji zanieczyszczeń. Korzystne warunki mezoklimatyczne
występują na zboczach i wzniesieniach powyżej 20 m nad dnem doliny. Tereny te
rzadko bywają w zasięgu mgieł radiacyjnych, charakteryzują się większym nasłonecznieniem, lepszą wentylacją i korzystniejszym stanem aerosanitarnym. Bardzo
korzystne warunki klimatyczno-bonitacyjne panują tylko na południowych zboczach
skłonu Wyżyny Małopolskiej, Wysoczyzny Krakowskiej i Wielicko-Gdowskiej, Pogórza Wielickiego oraz w regionie izolowanych Zrębów Bramy Krakowskiej i Garbu
Tenczyńskiego. Tereny te charakteryzują się optymalnymi warunkami termicznymi
i wilgotnościowymi, dobrym przewietrzaniem i dużym nasłonecznieniem.
Rozkład wiatru jest inny w centrum Krakowa niż na peryferiach. W mieście
często panują cisze, przeważają wiatry zachodnie i wschodnie, zgodne z kierunkiem osi doliny Wisły. W Balicach wiatr najczęściej wieje z południowego-zachodu,
zachodu i północnego-wschodu.
Na obszarze Krakowa duży udział stanowią tereny o powierzchni czynnej
silnie przekształconej przez człowieka, tworzącej odmienne od naturalnych
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warunki mikroklimatyczne. Zgodnie z najnowszą wersją bazy danych systemu
CORINE (stan na rok 2000) obejmującej informacje dotyczące form pokrycia
i użytkowania terenu, w granicach administracyjnych Krakowa tereny zabudowy
mieszkaniowej stanowią około 21%, a zabudowy przemysłowej 10% całkowitej powierzchni miasta. Mikroklimat terenów mieszkaniowych kształtowany jest przez
powierzchnie sztuczne o zmienionej przepuszczalności podłoża, przewodnictwie
cieplnym, zdolności odbijania, współczynniku szorstkości itp., czego efektem
jest podwyższenie temperatury i zmniejszenie wilgotności względnej powietrza.
Mikroklimat terenów przemysłowych charakteryzuje się zatem zwiększoną zawartością zanieczyszczeń i dużą ilością sztucznego ciepła pochodzącego z procesów
spalania w fabrykach i ciepłowniach.

Spatial differentiation of chosen climate elements
in Cracow
Summary
The maps included in the study, constructed by means of GIS method
using a terrain model with a 20 m resolution, as well as satellite photographs
and meteorological data from field stations located at various points throughout
the city are an attempt at a representation of the spatial differentiation of particular
climate components. All maps are prepared in the national geodesy coordinates
system 1992, based on Gauss-Kruger projection and elipsoide WGS-84 with
the middle meridian of 19°.
Translated by Anita Bokwa
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