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1. Wstęp

W celu dokładnego poznania warunków klimatycznych danej miejscowości niezbędna jest analiza częstości występowania poszczególnych sytuacji
pogodowych (typów pogody) oraz ich sezonowego zróżnicowania (Błażejczyk 1979). Charakteryzowanie klimatu poprzez analizę pojedynczych elementów meteorologicznych zdaniem wielu klimatologów nie daje pełnego obrazu
jego cech (Kossowski 1968, Woś 1999). Przy takiej analizie pomija się bowiem
bardzo istotny fakt – współzależność elementów meteorologicznych. Ich łączne, kompleksowe oddziaływanie w danym środowisku geograficznym stanowi
o typie klimatu.
W latach 20. XX wieku E. E. Fiedorow i jego współpracownicy, zwłaszcza
Ł. A. Czubukow, opracowali podstawy nowego kierunku badań klimatologicznych, który nazwano klimatologią kompleksową (łac. complexus – objęcie, połączenie) (Kozłowska-Szczęsna 1965). Ten nurt badawczy intensywnie rozwijał
się po drugiej wojnie światowej, szczególnie w Związku Radzieckim. Metody
i zastosowanie tego nowego kierunku badań przedstawił w książce Kompleksnaja
klimatołogia Ł. A. Czubukow (1949). Od dawna poszukiwano więc metod, które
pozwoliłyby łączyć różne sytuacje meteorologiczne w jeden typ pogody (czy kompleks pogody) (Błażejczyk 1985). W zależności od celu badań do klasyfikacji pogody wykorzystywano różne elementy meteorologiczne lub sytuacje synoptyczne.
Istniejące klasyfikacje (typologie) pogody można więc ogólnie podzielić na klimatyczne i synoptyczne, a wśród nich wyróżnić bioklimatyczne i biosynoptyczne.
Dotychczas główny zasób informacji o warunkach klimatycznych w Krakowie pochodzi z analizy pojedynczych elementów meteorologicznych lub analiz
uwzględniających klasyfikacje typów sytuacji synoptycznych czy też klasyfikacje
bioklimatyczne. Przykładowe opracowania na ten temat można znaleźć m.in.
w publikacjach pod redakcją J. Trepińskiej (1997) i D. Matuszko (2007a). Seria
pomiarów meteorologicznych z Krakowa nie była jeszcze przedmiotem szczegółowych studiów klimatologicznych w ujęciu kompleksowym, uwzględniających
typy pogody i ich wieloletnią zmienność. Jednakże potrzeba podjęcia tego typu
badań nie polega wyłącznie na uzupełnieniu tej luki, ale wynika również z przesłanek natury praktycznej. Warunki pogodowe w istotny sposób wpływają bowiem na wiele form działalności człowieka, zwłaszcza przebywającego na wolnym
powietrzu. Charakterystyka klimatu według metod stosowanych w klimatologii
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kompleksowej znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gospodarczej
działalności człowieka (Kozłowska-Szczęsna 1965). Dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, rozwoju roślin i zwierząt, gospodarki i komunikacji duże
znaczenie ma bowiem cały zespół (kompleks) elementów meteorologicznych, nie
zaś tylko jego poszczególne elementy. Zdaniem W. Böera (1963) metody stosowane w klimatologii kompleksowej są niezastąpione przy rozwiązywaniu różnych, usługowych zadań klimatologii, m.in. na potrzeby rolnictwa, komunikacji,
bioklimatologii. Były też wykorzystywane do analizowania sezonowego zróżnicowania klimatów. Dzięki tym metodom zidentyfikowano wszystkie pory roku
w Związku Radzieckim (Czubukow 1962).
Sezonowe zmiany pogody mają duży wpływ na środowisko oraz człowieka,
jego zdrowie i działalność (Ahas i in. 2005). W publikacjach naukowych analizowano m.in. sezonowe zróżnicowanie natężenia urodzeń i zgonów (Majer 1845,
Lerchl 1998, Kożuchowski i in. 1998, Kożuchowski 2000, Ahas i in. 2005). Z porami roku związany jest też szereg chorób zakaźnych, pojawiające się epidemiczne
infekcje i schorzenia alergiczne. J. Hurynowicz (1948) stwierdziła, że pory roku
wpływają też na wahania wydajności pracy umysłowej. Według tej autorki obniżenie wydajności pracy następuje od połowy marca, z największym spodkiem
w czerwcu i połowie lipca, po czym występuje stopniowy jego wzrost od września z nasileniem w październiku i listopadzie, niewielkim załamaniem w grudniu
oraz największą wydajnością w styczniu i lutym (Hurynowicz 1948). Inne przykłady sezonowych zmian w środowisku można znaleźć m.in. we wspomnianych
opracowaniach K. Kożuchowskiego (2000) czy R. Ahasa i in. (2005).
Pory roku, czasami nazywane też sezonami roku, nie są pojęciem jednolicie
ustalonym (Piotrowicz 2000a). Najczęściej wyróżnia się cztery pory roku, których
granice są ściśle określone bądź położeniem Ziemi na ekliptyce (astronomiczne
pory roku), bądź jako trzy miesiące (meteorologiczne/kalendarzowe pory roku).
Zdaniem W. Szafera (1922) w codziennym pojmowaniu pór roku tkwią nie tylko
czynniki astronomiczne (długość trwania dnia) i meteorologiczne (temperatura
powietrza), ale również periodyczne zjawiska w naszym otoczeniu, szczególnie we
florze i faunie. Zmiany pór roku zauważamy bowiem najczęściej przez obserwacje zjawisk fenologicznych (Ahas i in. 2005). W poszczególnych latach mogą one
pojawiać się w różnych datach, często nawet z dość dużą zmiennością z roku na
rok. Według W. Szafera (1922) fenologia powołana jest m.in. do tego, aby wykazać
różnice w przebiegu pór roku i dać im ścisły wyraz; nawet w nazwach niektórych
miesięcy (kwiecień, lipiec, sierpień, listopad), i to nie tylko w języku polskim, wyraża się ważność zjawisk fenologicznych.
Fenologia (gr. phainō – ukazuję, objawiam) jako nauka powstała w XIX wieku. Nazwę tej nowo powstającej gałęzi nauk przyrodniczych wprowadził w połowie
XIX wieku Ch. Morren, botanik z Liège (Belgia) (Stanecki 1885). Po szybkim roz10
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przestrzenieniu się posterunków fenologicznych i poszerzeniu zakresu ich obserwacji, już nie tylko na pojawy w świecie roślinnym, ale i zwierzęcym, nauka ta podzieliła się na fitofenologię i zoofenologię (Stanecki 1885). O znaczeniu obserwacji
fenologicznych pisał m.in. M. Molga (1948a, 1962, 1971), S. Riabinin (1955), S. Białobok (1968, 1971), S. Bac (1971), W. Harmata (1993, 1995), A. Menzel (2002).
Zdaniem S. Riabinina (1955) badania fenologiczne można podzielić na dwie
zasadnicze grupy. Pierwszą, w której podkreśla się „niemal wyłącznie klimatyczny
charakter fenologii”, czyli bada się zjawiska w życiu roślin i zwierząt zależnie od
okresowych zmian pogody. Do drugiej grupy zalicza się natomiast badania, w których główny nacisk położony jest na analizę powiązań biologicznych, jakie zachodzą między poszczególnymi organizmami w cyklu rocznym (Riabinin 1955). Opracowania klimatologiczne poruszające zagadnienia fenologiczne należą oczywiście
do tej pierwszej grupy. Rytm życiowy roślin i zwierząt klimatolodzy wykorzystują
jako „naturalny wskaźnik okresowych zmian i regionalnych różnic pogody” (Riabinin 1955). Tak też postąpiono w niniejszym opracowaniu, analizując sezonowe
zróżnicowanie klimatu Krakowa. Według W. Łastowskiego (1951) rośliny mogą
bowiem „posłużyć jako instrument pomiarowy do oceny stosunków klimatycznych panujących w danym obszarze”. Odzwierciedlają cały kompleks elementów
meteorologicznych na nie oddziałujących (Krotoska 1958). Zjawiska fenologiczne
charakteryzują się wyraźną sezonowością i „nawiązują do struktury klimatycznej
pór roku na danym obszarze” (Obrębska-Starklowa 1977). Fenologia może więc
też być użyteczna w badaniach z zakresu klimatologii kompleksowej, natomiast
metody badań klimatologii kompleksowej mogą być pomocne w analizach fenologicznych. Zdaniem M. Molgi (1971) terminy faz fenologicznych są bowiem
„liczbowymi symbolami określającymi cechy klimatu na podstawie stwierdzonych
skutków oddziaływania kompleksu warunków klimatycznych na rozwój rośliny”.
Fenologiczne pory roku to naturalne okresy w rozwoju przyrody określone
umownie przez poszczególne fazy fenologiczne, czyli określone stadia rozwojowe
roślin lub zwierząt (Niedźwiedź 2003). Daty ich początku i końca, a tym samym
długość trwania, są zależne od warunków pogodowych i klimatycznych. Fenologia
roślin określa m.in. czas rozwoju liści, kwitnienia, dojrzewania owoców, żółknięcia
i opadania liści, natomiast fenologia zwierząt – terminy przylotów i odlotów ptaków wędrownych, czas budzenia się ze snu zimowego niektórych ssaków i gadów,
okres wylęgu, tarła ryb czy poszczególnych etapów przeobrażania się stawonogów
(Bykowski 1922). Do obserwacji fenologicznych wykorzystuje się różne gatunki
roślin, przy czym największe znaczenie mają tzw. rośliny przewodnie (wskaźnikowe). Zalicza się do nich takie, które występują powszechnie w danym kraju, a ich
fazy rozwoju są łatwe do obserwacji (Molga 1948a, Łukasiewicz 1967, Sokołowska
1965a). Niezmiernie istotne są też obserwacje, które powinno się prowadzić w okresie zimowym (Łastowski 1948). Wprawdzie ostatnia fenologiczna pora roku – zima
11
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– to okres spoczynku, wegetacji, niemniej jednak warunki pogodowe panujące
w tym czasie mogą, zdaniem W. Łastowskiego (1948), wpłynąć na stan i rozwój roślin
w następnym sezonie oraz przesunąć terminy występowania faz fenologicznych
u poszczególnych gatunków. Od końca jesieni do początku przedwiośnia należy więc
notować daty występowania przymrozków, pokrywy śnieżnej, mrozu oraz uszkodzeń drzew i krzewów spowodowanych przez niskie temperatury (Łastowski 1949).
Znajomość fenologicznych faz niektórych roślin ma bardzo duże znaczenie
przy ustaleniu etiologii – przyczyn wielu chorób alergicznych pochodzenia roślinnego, wywołanych przez alergeny roślinne (alergia pyłkowa) (Harmata 1993).
Choroby alergiczne stają się coraz większym problemem zdrowotnym w wielu krajach świata (Sofiev i in. 2009). Interdyscyplinarne badania, w których biorą udział
m.in. aerobiolodzy i klimatolodzy analizujący koncentrację pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu, mają więc coraz większe znaczenie aplikacyjne.
Aerobiologia jest dyscypliną naukową, której nazwa powstała w latach 30.
XX wieku, choć oficjalnie jako dziedzina nauki została zdefiniowana dopiero
w 1974 roku podczas Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Aerobiologów
odbywającego się w Hadze (Weryszko-Chmielewska 2007). Historia rozwoju
tej dyscypliny naukowej jest znacznie dłuższa. Została ona przedstawiona m.in.
w pracy E. Weryszko-Chmielewskiej (2007) i K. Szczepanka (2006). Główne zainteresowania aerobiologów koncentrują się na badaniach przemieszczania się elementów biotycznych w atmosferze (Weryszko-Chmielewska 2007). Wyniki badań mają jednak zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. alergologii ze względu
na uczulające właściwości ziaren pyłku niektórych roślin i zarodników grzybów.
Szacuje się że 10-15% wszystkich alergii jest wywołanych właśnie przez pyłek roślin lub zarodniki grzybów (Weryszko-Chmielewska 2007).
W Polsce od kilkudziesięciu lat notuje się wzrost zachorowalności na alergię
pyłkową, której główną przyczyną jest występowanie w powietrzu alergenów pyłku roślin wiatropylnych, m.in. leszczyny (Corylus), olszy (Alnus), brzozy (Betula),
bylicy (Artemisia), ambrozji (Ambrosia) i traw (Poaceae) (Obtułowicz i in. 2000).
Szczególnie wyraźnie obserwuje się zwiększony udział procentowy chorych na alergię pyłkową z obszarów zurbanizowanych (Peternel i in. 2004). Uważa się bowiem,
że zanieczyszczenie powietrza w mieście może dodatkowo przyczyniać się do wzrostu częstości występowania chorób alergicznych i nasilenia objawów u pacjentów.
Opracowanie metody pomiarów stężenia ziaren pyłku i zarodników grzybów
w powietrzu przyczyniło się do znacznego postępu w rozwoju alergologii. Wyniki pomiarów aeropalinologicznych, czyli pomiarów stężenia i rozprzestrzeniania
się pyłku, z uwagi na analizę podobnych faz rozwoju niektórych roślin, można
też wykorzystać jako uzupełnienie informacji o fenologicznych, a ściślej fitofenologicznych, porach roku. Aerobiologia pozwala bowiem na precyzyjne ustalenie
zmian zachodzących w fenologii roślin (Weryszko-Chmielewska 2007).
12
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W Polsce najstarszym i jednym z najbardziej znaczących ośrodków badań
aerobiologicznych jest Kraków. To w tym mieście M. Obtułowicz, twórca polskiej
alergologii, opracował w 1939 roku pierwszy kalendarz potencjalnego zagrożenia
alergologicznego (Szczepanek 2006). K. Szczepanek wykonał natomiast pierwszy
kalendarz pyłkowy na podstawie długoletnich (od 1982 roku), nieprzerwanych
obserwacji aerobiologicznych w Krakowie (Weryszko-Chmielewska 2007), które
są kontynuowane do dnia dzisiejszego (patrz rozdział 1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych). Dzięki dużemu zaangażowaniu w badania aerobiologiczne
w Krakowie, m.in. K. Obtułowicz, K. Szczepanka, D. Myszkowskiej i D. Stępalskiej, wyniki ich prac są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych
(np. „Aerobiologia”, „Grana”) i wnoszą znaczący wkład w rozwój tej dziedziny nauki. O znaczeniu ośrodka krakowskiego może świadczyć też fakt powierzenia jego
przedstawicielom organizacji V Europejskiego Sympozjum Aerobiologii, które
odbędzie się w 2012 roku.
Kraków, jako duża aglomeracja miejska o wysokim stopniu zanieczyszczenia
powietrza i ze wzrastającą liczbą chorych z alergią pyłkową, jest dogodnym miejscem badań zmienności czynników alergizujących (Obtułowicz 2001). Zarówno
w profilaktyce, jak i leczeniu alergii pyłkowej bardzo ważną rolę odgrywa bowiem
monitoring aerobiologiczny, czyli systematyczny pomiar koncentracji ziaren pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu. Nie bez znaczenia jest także to,
że zarówno Stacja Monitoringu Aerobiologicznego, jak i Stacja Klimatologiczna
położone są w tym samym miejscu, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Istnieją więc w Krakowie sprzyjające warunki do badania wpływu
czynników meteorologicznych na przebieg sezonów pyłkowych i ich zmienność
w wieloleciu wynikającą ze zmienności klimatu.
W celu bardziej dokładnego poznania klimatu Krakowa poddano analizie
typy pogody oraz ich sezonową i wieloletnią zmienność, również na tle fenologicznych (fito- i zoofenologicznych) pór roku oraz sezonów pyłkowych roślin.
Zdaniem A. Schmucka (1959) dopiero gdy pozna się częstość i następstwo pojawiania się typów pogody w różnych porach roku, będzie można mówić o poznaniu klimatu danego miejsca.

1.1. Cel pracy
Głównym celem pracy jest ocena tendencji zmian typów pogody oraz wyróżnionych na ich podstawie klimatologicznych pór roku w Krakowie w latach
1901-2008.
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Cele cząstkowe to:
− weryfikacja istniejących klasyfikacji typów pogody,
− określenie prawidłowości w wieloletnim przebiegu wyróżnionych typów pogody,
− opracowanie kalendarza typów pogody,
− wyznaczenie i charakterystyka klimatologicznych pór roku,
− określenie prawidłowości w wieloletnim przebiegu wyróżnionych klimatologicznych pór roku,
− zastosowanie proponowanej klasyfikacji typów pogody i wyznaczonych klimatologicznych pór roku do weryfikacji fenologicznych pór roku oraz sezonów
pyłkowych wybranych taksonów roślin.
Podejmowaną problematykę można przedstawić w postaci kilku pytań badawczych:
− Jak wyznaczyć typy pogody na podstawie niewielu elementów meteorologicznych, aby w sposób kompleksowy i najbardziej obiektywny charakteryzowały pogodę w wieloleciu?
− Czy istnieją prawidłowości w wieloletnim zróżnicowaniu klimatu Krakowa
w świetle wydzielonych typów pogody?
− Jaka jest dynamika zmian typów pogody w przebiegu rocznym?
− Jak wyznaczyć na podstawie typów pogody daty początku i końca tzw. klimatologicznych pór roku i określić ich zróżnicowanie w poszczególnych latach?
− Jak wyznaczone typy pogody i klimatologiczne pory roku oraz ich częstość
i następstwo występowania można wykorzystać w badaniach wpływu pogody
na środowisko przyrodnicze, zdrowie i samopoczucie człowieka?
W pierwszym etapie badania zostały skoncentrowane na analizie jednorodności serii danych oraz doborze elementów meteorologicznych w celu stworzenia
klasyfikacji typów pogody, która uwzględniałaby specyfikę klimatu Polski, w tym
klimatu Krakowa. W kraju i zagranicą jest niewiele prac analizujących klimat danego miejsca w ujęciu kompleksowym, zwłaszcza z uwzględnieniem wieloletniej serii
pomiarów i obserwacji meteorologicznych (Lotko-Łozińska 1992). Istniejące klasyfikacje pogody albo nie uwzględniają specyficznych cech klimatu Polski, kształtowanego zarówno przez kontynentalne, jak i oceaniczne masy powietrza, albo należą do klasyfikacji bioklimatycznych czy synoptycznych, które zostały opracowane
w innym celu (Błażejczyk 2004, Durło 2005, Kaszewski 1992). Największy wkład
w poznanie zróżnicowania typów pogody wniosły opracowania A. Wosia (1999)
kontynuowane m.in. przez A. Lotko-Łozińską (1994). Autorzy wykorzystali jednak
tylko trzy lub cztery elementy meteorologiczne i znacznie krótszą serię pomiarową.
Opracowana klasyfikacja typów pogody, będąca modyfikacją klasyfikacji
A. Wosia (1999) i K. Błażejczyka (2004), stała się podstawą do wyróżnienia typów
pogody w Krakowie w każdym dniu wielolecia 1901-2008, a te z kolei – materia14
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łem wyjściowym do analizy zmienności klimatu tego miasta i wyznaczenia dat
początku i końca klimatologicznych pór roku.
Wobec aktualnie rozwiązywanych problemów, związanych ze współczesnym
ociepleniem klimatu, wykorzystanie wieloletniej i homogenicznej serii pomiarów
i obserwacji meteorologicznych oraz wyznaczone na ich podstawie typy pogody
pozwolą na wskazanie zakresu wahań i dynamiki zmian klimatu Krakowa. Umożliwi też ewentualne sformułowanie scenariusza zmienności poszczególnych typów
pogody i klimatologicznych pór roku. Analiza wieloletniego zróżnicowania typów pogody, niekiedy mających charakter zdarzeń ekstremalnych, może stanowić
uzupełnienie lub nawet zweryfikować istniejące teorie na temat współczesnych
zmian czy zmienności klimatu w skali regionalnej. Podjęcie tej tematyki będzie
więc stanowiło połączenie podejścia klimatologii kompleksowej i bioklimatologii do zmian klimatu. Wydaje się to istotne zarówno z metodycznego, jak i poznawczego punktu widzenia, a może mieć również znaczenie praktyczne w wielu
dziedzinach życia (rolnictwie, budownictwie, komunikacji, przemyśle, turystyce).
Wyniki przeprowadzonej analizy mogą pomóc w określeniu, czy współcześnie
obserwowana zmienność typów pogody miała miejsce również w przeszłości.
Jednym z efektów pracy jest opracowanie kalendarza pogody w Krakowie.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na anomalie pogodowe. Nie pozostają one
bowiem obojętne dla środowiska i człowieka. Sprawdzone to zostanie na konkretnych przykładach: pojawach fenologicznych (fito- i zoofenologicznych) oraz występowaniu sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin. Przedstawione próby mogą być przydatne w celu szerszego wykorzystania proponowanych, nowych
rozwiązań metodologicznych oraz, w przyszłości, do określenia wpływu zmian
klimatu na szereg dziedzin działalności człowieka i środowisko przyrodnicze
w strefie klimatu umiarkowanego.
W ostatnich latach, w związku z dużym zróżnicowaniem dat początku
i końca poszczególnych pór roku, konieczna jest analiza wieloletniej, sezonowej
zmienności klimatu (Kożuchowski 2000). Istnieje kilkanaście podziałów roku na
pory (Alsop 1989, Piotrowicz 2000a, Trenberth 1983, Tuller 1990). Najczęściej
analizie poddawane są termiczne pory roku (Fortuniak i in. 1998, Kożuchowski
2000; Degirmendžić, Kożuchowski 2004), rzadziej fenologiczne (Łastowski 1951,
Sokołowska 1980, Szafer 1922; Tomaszewska, Rutkowski 1999) czy bioklimatyczne (Papiernik 2001). Oddzielnie analizowane elementy meteorologiczne nie oddają jednak właściwego charakteru klimatu danego miejsca. Tylko wyznaczenie
na podstawie wieloletniej serii pomiarów typów pogody, które będą rezultatem
jednoczesnego współoddziaływania kilku elementów meteorologicznych, pozwolą na pełniejsze przedstawienie klimatu i jego sezonowego zróżnicowania. Tego
typu prace są jednak rzadko podejmowane (Riabinin 1980, Woś 1999).
Wyróżnione w pracy klimatologiczne pory roku zostaną porównane z fenologicznymi porami roku i sezonami pyłkowymi. Jeśli wynik korelacji okaże
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się istotny statystycznie, to istniejące luki w obserwacjach fenologicznych będzie
można zastąpić klimatologicznymi porami roku, zwłaszcza że w Krakowie i okolicy obserwacje fenologiczne i pomiary aeropalinologiczne mają wieloletnią tradycję (Harmata 1979, Obrębska-Starklowa 1993, Szczepanek 2006).
Do podjęcia proponowanego problemu badawczego skłania fakt, iż pomimo
wielu opracowań dotyczących zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych
i czasowych, nie jest w pełni wyjaśniony zakres zmienności poszczególnych typów
pogody w ujęciu klimatologii kompleksowej. Nie jest określony też ich ewentualny
kierunek zmian, i to nie tylko w cyklu wieloletnim, ale również sezonowym, czyli
w poszczególnych porach roku. Podejmowany temat mieści się w priorytetowych
kierunkach badań Krajowego Programu Ramowego: w I strategicznym obszarze
badawczym – 1.4. Uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne i II – 2.2. Gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych. Jest też jednym
z elementów analizowanych w ramach Forum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technicznej – COST 725 (Utworzenie europejskiej sieci danych fenologicznych do zastosowań w klimatologii).
Znajomość układu pogód w przeszłości, ich następstwa oraz sezonowego
zróżnicowania pozwoli na analizę oddziaływania poszczególnych typów pogody
na zdrowie i samopoczucie mieszkańców Krakowa, ich gospodarczą działalność
oraz środowisko geograficzne miasta. Będzie to nowe spojrzenie na te zagadnienia
z punktu widzenia klimatologii kompleksowej. Ta problematyka jest obecnie prowadzona głównie przez naukowców z Europy Zachodniej (m.in. Laaidi 2001), a wyniki ich badań są publikowane w renomowanym czasopiśmie („International Journal
of Biometeorology”). Istnieje zatem szansa na włączenie się do tego nurtu badań.

1.2. Przegląd wybranej literatury
W latach 20. XX wieku zapoczątkowano nowy nurt badań klimatologicznych,
które przyjęto nazywać klimatologią kompleksową (Kozłowska-Szczęsna 1965). Jak
już wspomniano za jego twórcę uznaje się E. E. Fiedorowa. Był on autorem nowej
definicji klimatu – jako wieloletniego reżimu pogody (Fiedorow 1925, Bogdasarian 1962), opracował również teoretyczne podstawy tego nowego kierunku badań
(Czubukow 1962). Prawdopodobnie jednak pierwszym, który określił klimat jako
zespół pogód, był A. I. Wojejkow (Olszewski 1967), a E. E. Fiedorow tę definicję
tylko rozpowszechnił.
E. E. Fiedorow i liczni jego następcy, w tym m.in. Ł. A. Czubukow, pogodę
definiowali jako fizyczny stan (reżim) atmosfery, który formułuje się pod wpływem
16
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promieniowania i cyrkulacji atmosferycznej, a także właściwości podłoża. Mieli
przy tym na myśli zazwyczaj pogodę lokalną, formującą się w przyziemnej warstwie
powietrza, gdzie wpływ podłoża jest bardzo duży. W ujęciu klimatologii kompleksowej pogoda zaczęła więc być rozpatrywana jako „całościowy przejaw przyrody,
charakteryzujący się zespołem wzajemnie powiązanych i wzajemnie uwarunkowanych elementów i zjawisk” (Czubukow 1962), natomiast klimat jako „wieloletni reżim pogody lokalnej, przejawiającej się w określonej, prawidłowej kolejności występowania wszystkich obserwowanych w okolicy typów pogody” (Czubukow 1962).
W latach 50. i 60. XX wieku nastąpił istotny postęp w rozwoju metod badawczych stosowanych w klimatologii kompleksowej (Czubukow 1962). Pogodę
zaczęto klasyfikować, wykorzystując już nie tylko schemat szyfrowy (literowy),
ale też cyfrowy. Tworzono katalogi pogody oraz włączono do analizy szereg charakterystyk ułatwiających wyjaśnienie jej genezy. Zaczęto wykorzystywać automatyczne metody opracowania materiałów klimatologicznych, stosując perforowane karty. Stanowiło to duże ułatwienie przy obliczeniach wieloletnich stanów
atmosfery wielu miejsc lub regionów. W tym okresie najwięcej uwagi poświęcano
poznaniu częstości występowania różnych typów i ważniejszych klas pogody lokalnej, wykorzystując dane meteorologiczne najczęściej z 10- lub 20-letnich pomiarów (Czubukow 1962). Było to wyłącznie statystyczne ujęcie pogody. W późniejszych latach, w celu pełniejszego poznania klimatu, do analizy typów pogody
zaczęto wykorzystywać także składniki bilansu cieplnego oraz niektóre cechy cyrkulacji atmosferycznej. Ł. A. Czubukow wprowadził bowiem pomysł tzw. analiz
kompleksowo-dynamicznych (Kozłowska-Szczęsna 1965).
Metody badania klimatu i jego sezonowego zróżnicowania zmieniały się
w zależności od wymogów praktycznych, poziomu nauki i postępu technicznego.
Dziś, przy wykorzystywaniu programów komputerowych, obliczenia wieloletnich
stanów atmosfery już nie są aż tak pracochłonne. Typy pogody wyznacza się również, wykorzystując różne metody statystyczne, np. analizę skupień (Kassomenos
2003a, 2003b; Michailidou i in. 2009a, 2009b). Przegląd wybranych klasyfikacji
typów pogody przedstawiono w rozdziale 1.2.1. Istnieje też kilkanaście podziałów roku na pory (sezony). Ich przegląd i metody wyznaczania przedstawiono
w rozdziale 1.2.2.

1.2.1. Klasyfikacje typów pogody
Warunki klimatyczne danego miejsca lub regionu z punktu widzenia klimatologii kompleksowej analizuje się, wykorzystując klasyfikację dzielącą wszystkie
możliwe pogody na typy.
17
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Zdaniem B. M. Kaszewskiego (1992) w badaniach dotyczących typologii pogód można wyróżnić dwa podejścia klasyfikacyjne – morfologiczne i genetyczne.
Według pierwszego analizom poddaje się poszczególne elementy meteorologiczne, a drugiego – punkt wyjścia stanowi analiza sytuacji synoptycznych warunkujących określone wartości elementów meteorologicznych w danym miejscu
lub regionie (Kaszewski 1992). Wynikiem klasyfikacji genetycznych są tzw. synoptyczne typy pogody. Do tej grupy można zaliczyć m.in. klasyfikacje A. Kosiby
(1948), W. Okołowicza (1962), J. Kossowskiego (1968). Przegląd wybranych klasyfikacji morfologicznych przedstawiono w dalszej części niniejszego rozdziału.
W zależności od celu dokonywanej klasyfikacji typów pogody można je również podzielić na dwie grupy – klimatyczne i stosowane (Kaszewski 1992). W klasyfikacjach klimatycznych klimat analizuje się poprzez wieloletnie zróżnicowanie
wyróżnionych typów pogody, natomiast w klasyfikacjach stosowanych – określa
się wpływ wyróżnionych typów pogody na środowisko przyrodnicze, człowieka
i jego gospodarczą działalność (np. zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierzęta, rośliny, budownictwo, lotnictwo itp.).
Niejednokrotnie trudno jest klasyfikację typów pogody danego autora jednoznacznie przydzielić do którejś z wymienionych grup czy podejść klasyfikacyjnych. Dlatego też, mając na uwadze subiektywność takiego podziału, w niniejszym opracowaniu omówiono wybrane klasyfikacje typów pogody w podziale na
klimatyczne i bioklimatyczne. W każdej z tych grup przedstawiono przykładowe
klasyfikacje wykonane na zasadzie morfologicznej i genetycznej.
Terminem „typ pogody” (weather type) posługują się naukowcy zajmujący
się zarówno klimatologią kompleksową, jak i meteorologią synoptyczną czy klimatologią synoptyczną (Olszewski 1967, Niedźwiedź 2003). Stąd czasami dochodzi do nieporozumień terminologicznych, zwłaszcza gdy przegląda się literaturę
anglojęzyczną. W klimatologii kompleksowej pod pojęciem typu pogody rozumie się charakteryzujący się podobnymi cechami dobowy przebieg wartości poszczególnych elementów meteorologicznych lub ich kompleksów. W klimatologii
synoptycznej pod pojęciem typu pogody (weather type) rozumie się efekt przeprowadzonej klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej (Bissolli, Dittmann
2001; Boé, Terray 2008; Brown 2004, 2005; Buchanan i in. 2002, Littmann 2000,
Makra i in. 2009, Moron i in. 2008; Sheridan 2002, 2003; Stefanicki i in. 1998).
Nie zawsze są nazywane cyrkulacyjnymi typami pogody (circulation weather types), synoptycznymi lub makrosynoptycznymi typami pogody (synoptic weather
types, macrosynoptic weather types) czy wielkoskalowymi typami pogody (large
-scale weather types). Tego typu opracowania nie będą omawiane, gdyż tematyką
wykraczają poza ramy niniejszego opracowania.
Pierwszą analizę klimatu według wstępnych założeń metodycznych klimatologii kompleksowej opracował E. E. Fiedorow dla Pawłowska. Wyniki swoich
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badań przedstawił w 1921 roku podczas zjazdu Towarzystwa Badania Ziemi
(Czubukow 1962). Również jako pierwszy (Fiedorow 1925) opracował metodę
dobowego katalogu pogody z wykorzystaniem szyfru literowego do charakterystyki pogody (Czubukow 1962). Była ona jednak dość skomplikowana i wymagała znajomości szeregu tablic oraz zapamiętania przyjętych znaków (Zinkiewicz 1953). Dla każdego dnia szyfr obejmował: średnią dobową wartość
temperatury powietrza według przyjętych przedziałów, temperaturę maksymalną
i minimalną, różnicę między temperaturą aktualną i z dnia poprzedzającego, wilgotność względną określoną w przedziałach co 20% oraz wilgotność względną z godziny 13.00, zachmurzenie, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru oraz stan gruntu (Zinkiewicz 1953).
Podany w pracy W. Zinkiewicza (1953) przykład typu pogody w Moskwie
w dniu 20 lipca 1939 roku według klasyfikacji E. E. Fiedorowa miał postać:

i oznaczał, że wiatr z północy wiał z prędkością od 3 do 6 m·s-1, średnia dobowa
temperatura powietrza zawierała się w przedziale 17,5-22,4°C, maksymalna wynosiła 27°C, a minimalna 16°C, amplituda dobowa temperatury była w granicach
10-15°C, średnia dobowa temperatura 20 lipca była niższa o 5°C od tej z 19 lipca,
zachmurzenie w ciągu dnia i nocy mieściło się w granicach 6-10, średnia dobowa
wilgotność względna mieściła się w przedziale 61-80%, natomiast w południowym terminie obserwacyjnym (o godz. 13.00) wilgotność względna wynosiła
53%, opady nie wystąpiły, a powierzchnia gruntu była sucha (Zinkiewicz 1953).
W 1949 roku Ł. A. Czubukow zmodyfikował klasyfikację E. E. Fiedorowa
i wykorzystał ją do analiz bioklimatycznych. Ta klasyfikacja, w literaturze opisywana często jako Fiedorowa-Czubukowa, była wielokrotnie stosowana przez
wielu autorów na świecie. Zasady jej konstrukcji przedstawiono w dalszej części
niniejszego rozdziału, przy omawianiu klasyfikacji bioklimatycznych.
W połowie lat 20. XX wieku pierwsze prace z nurtu klimatologii kompleksowej zaczęły się pojawiać również w Stanach Zjednoczonych (Howe 1925, Nichols
1925, 1927; Switzer 1925). Ich autorzy wykorzystali w swoich opracowaniach stany pogody w momencie obserwacji lub w ciągu całej doby, uwzględniając dane
meteorologiczne z wybranych stacji w Ameryce Północnej (Howe 1925), głównie
w Stanach Zjednoczonych (Nichols 1925, 1927) oraz w Meksyku i Ameryce Środkowej (Howe 1925, Switzer 1925).
G. F. Howe (1925) wyróżnił 13 typów pogody. W klasyfikacji uwzględnił
4 klasy temperatury powietrza, 2 opadów atmosferycznych (zamiast wilgotności
i zachmurzenia z uwagi na trudności w zgromadzeniu danych) oraz 2 klasy prędkości wiatru (Tab. 1).
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Tab. 1. Typy pogody według klasyfikacji G. F. Howe’a (1925)

tśr – średnia dobowa temperatura powietrza; R≥0,25 mm – suma dobowa opadów ≥ 0,25 mm (≥0,01 cali),
R<0,25 mm – suma dobowa opadów <0,25 mm (<0,01 cali); V>8,9 m·s-1 – prędkość wiatru choć w jednym
z terminów pomiarowych powyżej 8,9 m·s-1 (20 mil na godz.), V<8,9 m·s-1 – prędkość wiatru w każdym z terminów pomiarowych poniżej 8,9 m·s-1 (20 mil na godz.)

E. S. Nichols (1925) zaproponował klasyfikację wyróżniającą aż 720 różnych
typów pogody (Tab. 2). Do ich wyznaczenia wykorzystał 10 przedziałów temperatury powietrza, 6 wilgotności względnej, 4 prędkości wiatru oraz 3 zachmurzenia.
Na podobnej zasadzie co G. F. Howe (1925) swojej klasyfikacji typów pogody dokonał J. E. Switzer (1925). Wyróżnił on jednak nie 13, a 12 typów pogody,
uwzględniając trzy elementy meteorologiczne: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne i prędkość wiatru. Każdy dzień zaklasyfikował do jednego z typów:
gorący-deszczowy, gorący-bez opadów-wietrzny, gorący-bez opadów-bezwietrzny, umiarkowany-deszczowy, umiarkowany-bez opadów-wietrzny, umiarkowany-bez opadów-bezwietrzny, chłodny-deszczowy, chłodny-bez opadów-wietrzny,
chłodny-bez opadów-bezwietrzny, zimny-śnieżny, zimny-bez opadów-wietrzny
i zimny-bez opadów-bezwietrzny.
Klasyfikację pogody na podstawie temperatury i wilgotności powietrza przeprowadził B. Alisow (Kostin, Pokrowska 1957; Zinkiewicz 1953). Formuła oznaczająca liczbę przypadków danego typu pogody miała postać:

gdzie N oznaczała liczbę przypadków danego typu, to – temperaturę średnią dobową, t13 – temperaturę o godzinie 13.00, tM – temperaturę minimalną w ciągu
doby, r% – średnią dobową wilgotność względną powietrza, a r13% – wilgotność
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Tab. 2. Typy pogody według klasyfikacji E. S. Nicholsa (1925)

względną powietrza o godzinie 13.00. Wyróżnione typy pogody B. Alisow powiązał z rodzajami mas powietrza, uwzględniając ich transformację, kierunek napływu oraz przejście frontów atmosferycznych.
Jednymi z pierwszych w Polsce piszących o typach pogody byli A. Kosiba
(1948), R. Gumiński (1952), A. Schmuck (1959) i W. Zinkiewicz (1953).
A. Kosiba (1948) wydzielił kompleksy klimatyczne na Śląsku, ale nie podał
częstości ich występowania. Na podstawie obserwacji sytuacji synoptycznych
R. Gumiński (1952) wyróżnił 4 charakterystyczne typy pogody w Polsce: zachodnią, południowo-wschodnią, marcową i wyżową (Gumiński 1952). A. Schmuck
(1959) dokonał klasyfikacji 5 najważniejszych typów pogody w Polsce, ale też,
podobnie jak trzej wcześniejsi autorzy, nie określił ich częstości. Zaliczył do tych
typów: cyklonalny pochodzenia północnoatlantyckiego (w lecie i zimie), antycyklonalny chłodny (w zimie), antycyklonalny ciepły (w lecie), cyklonalny ciepły pod wpływem Morza Śródziemnego oraz wiosenny (przynoszony przez masy
powietrza arktycznego morskiego). W. Zinkiewicz (1953) przedstawiał natomiast
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metodę ujmowania typu pogody, który nazwał kompleksem pogodowym, za
pomocą jednej liczby wyrażającej „współzależność niektórych elementów meteorologicznych, stanowiących określoną pogodę” (Kossowski 1968). Wykorzystał
w tym celu wartości temperatury powietrza (y1), wilgotności względnej (x1), wielkości zachmurzenia (y2), sumy opadów atmosferycznych (x2), prędkość wiatru (y3)
oraz ciśnienie atmosferyczne (x3). Kompleks pogodowy (typ pogody) określił na
podstawie tzw. współczynnika S. Można go wyznaczyć metodą graficzną poprzez
zaznaczenie w układzie współrzędnych prostokątnych, w jednolitej skali w centymetrach, trzech punktów (y1x1, y2x2 i y3x3) wyrażających współzależność dwóch
elementów, których wzajemne położenie na płaszczyźnie jest określeniem rodzaju
pogody. Wielkość powierzchni pola trójkąta wyznaczonego przez te punkty jest
wartością współczynnika S. Można go także obliczyć, podstawiając wartości poszczególnych elementów meteorologicznych do wzoru:

Współczynnik może przyjmować wartości od 0 do 20 (Zinkiewicz 1953). Niestety, metoda ta nie daje jednoznacznych wyników, gdyż takim samym polom
trójkątów (wartościom współczynnika S) mogą przypadkowo odpowiadać bardzo
różne stany pogody i odwrotnie. Wynika to też z faktu, że nie uwzględnia się zależności między kształtem trójkąta a jego polem (Olszewski 1967).
Kilkanaście lat później W. Zinkiewicz i A. Zinkiewicz (1973) wyróżnili 5 typów
pogody występujących na obszarze dawnego województwa lubelskiego. Zaliczyli do
nich pogodę: antycyklonalną, depresyjną, przejściową, frontową i zmienną.
Na uwagę zasługuje również praca J. Michalczewskiego (1960). Autor przedstawił
w niej klasyfikację typów pogody oraz szczegółowo omówił poszczególne typy wraz
z podaniem częstości ich występowania na obszarze Górnego Śląska. Wzorował się na
klasyfikacji A. F. Diubiuka. Typy pogody J. Michalczewskiego zostały wyznaczone na
podstawie dwóch elementów meteorologicznych – zachmurzeniu (rodzajów chmur
i rozwoju zachmurzenia w ciągu dnia) wraz z towarzyszącymi mu zjawiskami i opadzie atmosferycznym (głównie rodzaj opadów) (Tab. 3). Autor nie uwzględnił temperatury powietrza, ponieważ była ona pośrednio zawarta w klasyfikacji mas powietrza,
z którą typy pogody były analizowane. Klasyfikacja typów pogody J. Michalczewskiego
(1960) była przeprowadzona na zasadzie genetycznej, choć jedynie w sposób pośredni
(Lotko-Łozińska 1992). Typy pogody powiązane bowiem zostały z sytuacją atmosferyczną, czyli układami barycznymi, masami powietrza i frontami atmosferycznymi.
Autor wyróżnił 9 podstawowych typów i 31 podtypów pogody.
Z początkiem lat 60. XX wieku w Polsce pojawiły się opracowania, w których
prezentowano klasyfikacje pogody do celów prognostycznych. Zaliczyć do nich można m.in. prace J. Lityńskiego (1962) oraz M. Wodzińskiej i B. Osuchowskiej (1963).
22

Wstęp

Tab. 3. Typy pogody według klasyfikacji J. Michalczewskiego (1960)

Podstawą klasyfikacji liczbowej J. Lityńskiego (1962) są rozkłady statystyczne poszczególnych elementów meteorologicznych w danym miesiącu, nie zaś
tzw. pogoda doby. Dla przykładu autor podzielił wartości temperatury powietrza
i opadów atmosferycznych w każdym miesiącu na trzy klasy: 1) poniżej normy, 2)
w pobliżu normy i 3) powyżej normy (Lityński 1962). Klasa środkowa (2) zawiera
50% przypadków, a dwie pozostałe po 25%. Wyróżnił więc 3 klasy dla 2 elementów, co stanowi 9 typów pogody. Każdy typ oznaczono dwoma cyframi – pierwsza wskazuje klasę temperatury powietrza, druga – klasę opadów, np. 31 oznacza
temperaturę powyżej normy (3), a opady poniżej normy (1). Zdaniem Lityńskiego (1962) klasyfikacja ta jest wystarczająco dokładna dla celów prognostycznych
(prognoz 5-dniowych i miesięcznych). Generalnie, według ogólnych założeń tej
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klasyfikacji, liczba otrzymanych typów pogody (N) zależy od tego, ile elementów
meteorologicznych weźmie się pod uwagę (k) i na ile klas się je podzieli (n). Można to obliczyć według wzoru: N = nk (Lityński 1969).
M. Wodzińska i B. Osuchowska (1963) wykorzystały podstawy klasyfikacji zaproponowanej przez J. Lityńskiego (1962). Analizie poddały miesięczne i sezonowe
typy pogody oraz ich następczość. Do analizy wykorzystały pomiary ze stacji meteorologicznej w Warszawie z lat 1803-1960. Zdaniem tych autorek dobrze dobrana
stacja może reprezentować stosunkowo duży obszar. Ponadto, analizując wieloletnią serię pomiarów temperatury, autorki stwierdziły występowanie długookresowych zmian tego elementu meteorologicznego w zimie i wiosną. Dlatego też, aby
uwzględnić te zmiany, zastosowały podział na klasy w poszczególnych 50-leciach.
Pod koniec lat 60. XX wieku D. Kuziemska (1968a, 1968b) opublikowała
wyniki badań, których celem było znalezienie związku statystycznego między typem cyrkulacji a wartościami temperatury i opadów atmosferycznych. W analizie
wykorzystała zasady liczbowej klasyfikacji typów pogody J. Lityńskiego (1962).
Wzięła jednak pod uwagę wartości dobowe, a nie tak jak poprzednicy wartości
miesięczne czy sezonowe (Lityński 1962; Wodzińska, Osuchowska 1963).
Próbę charakteryzowania typu pogody tylko na podstawie zachmurzenia
przedstawił W. Okołowicz (1962). Określone przez niego typy zachmurzenia
w różnych porach roku miały być traktowane jako ogólne typy pogody.
Oddzielną grupę klasyfikacji pogody w Polsce, przeprowadzoną na podstawie typów cyrkulacji atmosferycznej wraz z ogólnym opisem pogody, stanowią
prace Z. Lityńskiej i in. (1958) oraz M. Wodzińskiej i in. (1961).
Typy pogody w Polsce na podstawie analizy dolnych map synoptycznych
wyróżnił J. Kossowski (1968). Autor wykorzystał wyróżnione przez A. Schmucka
(1959) typy pogody na podstawie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej i właściwości mas powietrza. Dokonał jednak trzech modyfikacji (Kossowski 1968). Pogodę
wiosenną zastąpił typem pogody depresyjnej pochodzenia arktycznego oraz połączył typy pogody antycyklonalnej ciepłej i chłodnej w jeden typ pogody antycyklonalnej. W tym ujęciu typ pogody został potraktowany bardzo szeroko. Autor
dopuścił bowiem możliwość istnienia różnych warunków pogodowych przy takiej samej sytuacji synoptycznej, m.in. z uwagi na porę roku, pogodę w dniu poprzednim czy rzeźbę terenu. Dlatego też J. Kossowski (1968) wydzielone „główne
typy pogody” (Tab. 4) każe traktować jako „warunki synoptyczne kształtowania
się tych typów pogody na danym obszarze”.
Analiza pogody w ujęciu kompleksowym w powiązaniu z typami cyrkulacji była prowadzona m.in. przez Š. Petroviča (1968). Autor wykorzystał w pracy
zmodyfikowaną klasyfikację Fiedorowa-Czubukowa oraz typy cyrkulacji opracowane przez Československý hydrometeorologický ustav. Założenia klasyfikacji
rosyjskich klimatologów zastosował też P. Maheras (1984). Przedstawił on wy24
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Tab. 4. Główne typy pogody według klasyfikacji J. Kossowskiego (1968)

niki badań porównawczych nad rozkładem pogody w Thessalonikach. Wyróżnił
11 typów pogody w chłodnej połowie roku (październik-kwiecień), wykorzystując w tym celu 8 parametrów meteorologicznych (Maheras 1985; Tab. 5) oraz
w 15 typach cyrkulacji, uwzględniając 7 charakterystyk różnych elementów meteorologicznych (Maheras 1985, 1988). Do wyróżnienia typów pogody wykorzystał: odchylenie średniej temperatury od średniej z okresu normalnego, za który
przyjęto lata 1946-1975, amplitudę dobową temperatury powietrza, średnią dobową wilgotność względną powietrza, kierunek wiatru, średnią prędkość wiatru
w km·godz-1, dobową sumę opadów atmosferycznych, długość trwania opadów,
usłonecznienie (Tab. 5).
Ten nurt badawczy jest kontynuowany m.in. przez C. Michailidou i in.
(2009a, 2009b). Autorzy wyróżnili typy pogody, wykorzystując analizę skupień
i dwie grupy danych – meteorologiczne i cyrkulacyjne. Do pierwszej grupy należały: prędkość wiatru i wilgotność względna powietrza z godziny 12 UTC, temperatura maksymalna powietrza dla każdego dnia, suma dobowa opadów atmosferycznych i usłonecznienia. W drugiej grupie danych znalazły się typy cyrkulacji
według klasyfikacji P. Maherasa i in. (2000, 2003) oraz informacja o typie krążenia (cyklonalny, antycyklonalny) (Michailidou i in. 2009a, 2009b). W Polsce
tego typu badania, na podstawie własnej typologii cyrkulacji i pogody traktowanej kompleksowo, były prowadzone przez T. Niedźwiedzia (1981, 1983). Autor
zastosował zmodyfikowaną klasyfikację Ł. A. Czubukowa, wyróżniając 16 typów
pogody na podstawie: średniej dobowej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza, średniej dobowej wilgotności względnej powietrza, średniej dobowej wielkości zachmurzenia, średniej dobowej prędkości wiatru i dobowej sumie
opadów atmosferycznych. W podobny sposób badania dla Lublina przeprowadził
B. M. Kaszewski (1984), który w kolejnych latach (Kaszewski 1992) rozszerzył
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Tab. 5. Typy pogody według klasyfikacji P. Maherasa (1985)

T.D. – odchylenie średniej temperatury od okresu normalnego (1946-75), D.R.T. – amplituda dobowa temperatury powietrza, R.H. – średnia dobowa wilgotność względna powietrza, W.D. – kierunek wiatru, W.S. – średnia
prędkość wiatru (km·godz-1), D.P.T. – dobowa suma opadów atmosferycznych, D.P. – długość trwania opadów,
F.I. – usłonecznienie
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swoją analizę o całą Polskę, wykorzystując typy cyrkulacji wyznaczone przez
J. Lityńskiego (1969) i typy pogody A. Wosia (1977). Poza wymienionymi wyżej
pracami, w których analizowano typy pogody w ujęciu kompleksowym w powiązaniu z typami cyrkulacji, masami powietrza czy frontami atmosferycznymi, bardziej dokładny przegląd literatury można znaleźć w opracowaniach T. Niedźwiedzia (1983, 1988), B. M. Kaszewskiego (1989, 1990, 1992), A. Lotko-Łozińskiej
(1992) czy M. Więcława (2004).
W Polsce najbardziej znaną i najczęściej wykorzystywaną klasyfikacją typów
pogody w ujęciu klimatologii kompleksowej jest klasyfikacja opracowana przez
A. Wosia. Autor w toku swoich badań zmodyfikował jej pierwszą wersję, dochodząc do klasyfikacji, która dobrze charakteryzuje warunki klimatyczne w Polsce
i ma charakter ogólny, przeglądowy (Lotko-Łozińska 1992). W niniejszym opracowaniu szerzej omówiono jedynie ostatnią wersję klasyfikacji A. Wosia (1996, 1999).
Wcześniejsze można znaleźć m.in. w publikacjach z lat: 1968, 1970, 1977, 1981.
A. Woś (1999), dzieląc pogodę każdego dnia na określone typy, uwzględnia trzy elementy meteorologiczne: temperaturę powietrza (średnią dobową, maksymalną i minimalną), średnią dobową wielkość zachmurzenia oraz sumę dobową opadów atmosferycznych (Tab. 6). Wartości wyżej wymienionych elementów zostały przez autora zaklasyfikowane do określonych przedziałów. W efekcie
końcowym A. Woś (1999) wydziela 66 podstawowych typów pogody będących
kombinacją 3 elementów meteorologicznych i 16 przedziałów wartości (11 dla
temperatury powietrza, 3 dla zachmurzenia i 2 dla opadów) (Tab. 6). Wyróżnione
Tab. 6. Typy pogody według klasyfikacji A. Wosia (1999)
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typy pogody zastały oznaczone symbolami cyfrowymi. Pierwsza cyfra (lub dwie
pierwsze cyfry w przypadku pogody gorącej – 33) charakteryzują warunki termiczne danego dnia, przedostatnia cyfra informuje o wielkości zachmurzenia,
natomiast ostatnia – o dobowej sumie opadów.
A. Woś (1999) dopuszcza możliwość analizowania typów pogody, uwzględniając tylko temperaturę powietrza, temperaturę powietrza i zachmurzenie lub
temperaturę powietrza i opady atmosferyczne, a także łączenia tych elementów w zespoły i grupy pogód. Brak któregoś elementu w wyróżnionym kodzie
typu pogody zastępuje się poziomą kreską („-”). Na przykład zapis typu pogody:
2-- oznacza pogodę umiarkowanie ciepłą, ze średnią dobową temperaturą powietrza w granicach 5,1-15,0°C, temperaturą maksymalną i minimalną powyżej 0°C;
w tym wypadku nie uwzględniono zachmurzenia ani opadów atmosferycznych.
Zapis 20- oznacza również pogodę umiarkowanie ciepłą, z tym że jednocześnie
pogodę słoneczną lub z małym zachmurzeniem (mniejszym lub równym 20%),
a 2-1 – umiarkowanie ciepłą z opadem atmosferycznym. W przypadku łączenia
wszystkie 66 typów pogody zostały przez A. Wosia (1999) podzielone na 3 zespoły
pogód: ciepłych, przymrozkowych i mroźnych. Do zespołu pogód:
Tab. 7. Typy pogody według klasyfikacji A. A. Marsza (1992)
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− ciepłych zostały zaklasyfikowane typy pogody rozpoczynające się od kodu 33,
3, 2 lub 1, czyli wszystkie typy pogody gorącej, bardzo ciepłej, umiarkowanie
ciepłej i chłodnej,
− przymrozkowych zostały zaklasyfikowane typy pogody rozpoczynające się od
kodu 4, 5, 6 lub 7, czyli wszystkie typy pogody przymrozkowej umiarkowanie chłodnej, przymrozkowej bardzo chłodnej, przymrozkowej umiarkowanie
zimnej i przymrozkowej bardzo zimnej,
− mroźnych zostały zaklasyfikowane typy pogody rozpoczynające się od kodu 8,
9 lub 0, czyli wszystkie typy pogody umiarkowanie mroźnej, dość mroźnej lub
bardzo mroźnej.
W związku z tym podziałem oprócz 66 typów pogody (wyróżnionych na
podstawie współwystępowania trzech elementów meteorologicznych) A. Woś
(1999) wyróżnia jeszcze 66 kolejnych: 11 typów określonych tylko na podstawie
temperatury powietrza, 22 – na podstawie temperatury i opadów atmosferycz-

Tab. 8. Typy pogody według klasyfikacji J. Ferdynusa (1997, 2004)
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Tab. 9. Typy pogody według klasyfikacji G. Durło (2005)

nych, oraz 33 – na podstawie temperatury powietrza i zachmurzenia. Łącznie daje
to więc możliwość wyróżnienia 132 typów pogody.
Klasyfikacja typów pogody A. Wosia była wykorzystywana przez wielu autorów, m.in. B. M. Kaszewskiego (1992), K. Kożuchowskiego (1996), A. Lotko
-Łozińską (1994), D. Nagórską (1998), G. Durło (2003b) czy M. Więcława (2004).
Wyróżnione według tej klasyfikacji typy pogody analizowano także w powiązaniu z różnymi typami cyrkulacji atmosfery (m.in. Bogucki, Woś 1994; Nagórska
1998, Więcław 2004). Dokonywano również modyfikacji, wprowadzając dodatkowy element meteorologiczny (prędkość wiatru) i nieco inne przedziały wartości
(Marsz 1992, Ferdynus 1997; Ferdynus, Marsz 2000; Ferdynus 2004) (Tab. 7 i 8).
Było to m.in. wynikiem adaptacji klasyfikacji typów pogody A. Wosia do analizy
struktury pogód i rocznej sezonowości klimatu w obszarach polarnych.
Również A. Lotko-Łozińska (1994) rozszerzyła klasyfikację A. Wosia, dodając jako 4 element meteorologiczny średnią dobową prędkość wiatru w trzech
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przedziałach wartości: 0-2 m·s-1 – co odpowiada słabej turbulencji lub jej zanikowi (cisza, bardzo słaby wiatr), 2,1-7 m·s-1 – równoważne słabej i umiarkowanej
turbulencji (wiatr słaby lub umiarkowany) oraz powyżej 7 m·s-1 – wskazując na
silną i bardzo silną turbulencję (wiatr dość silny, silny, bardzo silny lub wichura)
(Lotko-Łozińska 1994). Doprowadziło to do zwiększenia podstawowych typów
pogody z 66 do 198.
Na bardzo podobnej zasadzie jak klasyfikacja A. Wosia powstała ta opracowana przez G. Durło (2005) na potrzeby fitoklimatologii. Autor do wyróżnienia typów
pogody wykorzystał średnią dobową i minimalną temperaturę powietrza, usłonecznienie względne oraz średnią dobową wilgotność względną powietrza (Tab. 9). Wyznaczył 504 typy pogody, które mogą być pomocne do oceny warunków sprzyjających wegetacji roślin na obszarze Polski. Zdaniem autora wykonany na podstawie
tej typologii kalendarz fitoklimatyczny może stanowić wstępną informację o potencjale klimatycznym obszaru przeznaczonego do zagospodarowania (Durło 2005).

Bioklimatyczne klasyfikacje typów pogody
Typologie pogody były, i są nadal, wykorzystywane do oceny bioklimatu,
najczęściej miejscowości uzdrowiskowych. Częstość występowania różnych sytuacji pogodowych jest bowiem istotna z punktu widzenia klimatoterapii. Do tego
celu najczęściej wykorzystywano klasyfikacje pogody Fiedorowa-Czubukowa
lub typizację N. A. Daniłowej, natomiast w Polsce – klasyfikację K. Błażejczyka
(1979). Typologia Fiedorowa-Czubukowa zaliczana jest zarówno do klasyfikacji
klimatycznych (Błażejczyk 2004), jak i bioklimatycznych, z uwagi na zaadoptowanie jej do oceny warunków bioklimatycznych w uzdrowiskach m.in. przez
Ł. A. Czubukowa i G. A. Newraewa (1960). Podobnie stało się z typologią A. Wosia, która została wykorzystana przez autora do oceny warunków bioklimatycznych z punktu widzenia rekreacji (Woś 2002/2003).
Metoda kompleksowa Fiedorowa-Czubukowa wyróżnia 16 klas pogód, które dzielą się na 3 grupy: przydatne, przydatne z ograniczeniami i nieprzydatne dla
klimatoterapii. Autorzy, wydzielając typy pogody, posłużyli się średnimi dobowymi wartościami temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz zachmurzeniem i opadami w ciągu dnia i nocy. Przy ujemnych wartościach temperatury
dodatkowo uwzględniano prędkość wiatru (Ryc. 1). Klasyfikacja Fiedorowa-Czubukowa była kilkakrotnie modyfikowana (Błażejczyk 1979). Podstawowymi jej
wadami, m.in. zdaniem K. Błażejczyka (1983), są: posługiwanie się wartościami
średnimi dobowymi temperatury i wilgotności względnej powietrza, nieuwzględnienie prędkości wiatru przy dodatnich wartościach temperatury oraz to, że w jednej klasie pogód mogą znaleźć się takie dni, których temperatura powietrza różni
się nawet o 40°C.
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Ryc. 1. Bioklimatyczna typologia pogody Fiedorowa-Czubukowa (Błażejczyk 1979, 1985)
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Odmienną klasyfikację pogód, różniącą się zasadniczo od klasyfikacji Fiedorowa-Czubukowa, opracowała N. A. Daniłowa (1972, za Błażejczykiem 1979).
Miała ona na celu ocenę klimatu dla turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego. Do jej konstrukcji autorka wykorzystała fizjologiczne odczucie różnych
stanów pogody, bazując na podstawie chwilowych wartości temperatury powietrza, prędkości wiatru oraz wielkości zachmurzenia (Ryc. 2). Uwzględniła także niekorzystne dla człowieka sytuacje pogodowe, takie jak: wiatr o prędkości ≥ 6 m·s-1 na
wysokości 2 m n.p.g., opady ≥ 3 mm w ciągu doby oraz mgły i burze. Wyróżnione
typy podzieliła na 5 grup (Ryc. 2). Zdaniem K. Błażejczyka (1983) wadą tej klasyfikacji jest wykorzystanie sum opadów, a nie czasu ich trwania oraz nieuwzględnienie
parametrów wilgotności powietrza.
W 1974 roku I. S. Kandror i in. (1974) opracowali typologię pogód, biorąc
pod uwagę, podobnie jak N. A. Daniłowa, fizjologiczne reakcje organizmu człowieka na warunki zewnętrzne. Była ona stosowana w ocenie warunków higienicznych powietrza do celów komunalnych i przemysłowych.
W Polsce jedną z pierwszych klasyfikacji pogody przystosowaną do analiz
biometeorologicznych opublikował J. Bogucki (1967). Miała ona zastosowanie

N – zachmurzenie (w skali 0-10), V – prędkość wiatru, skala pozioma temperatura powietrza; 1-5 – ocena pogody:
1 – dyskomfort zimny, 2 – subkomfort chłodny, 3 – komfort, 4 – subkomfort ciepły, 5 – dyskomfort

Ryc. 2. Przydatność pogody dla turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego według klasyfikacji N. A. Daniłowej (Błażejczyk 1979)
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Tab. 10. Typy pogody według klasyfikacji J. Boguckiego (1967)

w badaniach z zakresu biometeorologii sportu. Autor wyróżnił 4 zespoły typowych pogód w Polsce (Tab. 10).
W celu oceny bioklimatu uzdrowisk polskich K. Błażejczyk (1979) opracował metodę określania typów, podtypów i klas pogody przydatnej dla klimatoterapii (Tab. 11). Za podstawową cechę danego typu pogody autor przyjął
odczucie cieplne organizmu człowieka wywołane reakcją układu termoregulacyjnego na bodźce zewnętrzne, głównie temperaturę powietrza i prędkość wiatru.
Do określenia odczucia cieplnego organizmu człowieka Błażejczyk (1979) sugeruje stosować wiele kompleksowych wskaźników bioklimatycznych, szczególnie
temperaturę efektywno-ekwiwalentną (EET) i wielkość ochładzającą powietrza
(H). Dodatkowo autor uwzględnił wielkość zachmurzenia i czas trwania opadu,
które pozwoliły mu na wyznaczenie podtypów pogody oraz występowanie mgieł
i stany parności według kryterium Scharlau’a (e≥18,8 hPa) w celu wyróżnienia klas
pogody (Tab. 11). Wyróżnił 6 typów, 3 podtypy i 27 klas pogody. Wszystkie klasy
pogody zostały następnie połączone w 3 duże grupy, uwzględniając ich przydatność w korzystaniu z zabiegów klimatoterapeutycznych (Tab. 11). W kolejnych latach autor nieco zmodyfikował swoją typologię (Błażejczyk 1983, 1985). Odstąpił
od wykorzystywania temperatury efektywno-ekwiwalentnej (EET), zastępując ją
wyłącznie wielkością ochładzającą powietrza (H) (Błażejczyk 1983, 1985, 1992).
Niektóre z klas pogód zaklasyfikował do innych grup pogód przydatnych dla wybranych form klimatoterapii. Klasyfikacja ta była z powodzeniem wykorzystywana zarówno do analizy warunków pogodowych panujących na obszarze Polski,
jak i wydzielenia okresów o różnej przydatności dla człowieka wypoczywającego,
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Tab. 11. Bioklimatyczna typologia pogody K. Błażejczyka (1979, 1985)
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Tab. 11. Bioklimatyczna typologia pogody K. Błażejczyka (1979, 1985) – cd.

leczącego się w uzdrowisku oraz pracującego na wolnym powietrzu (Błażejczyk
1992). Może ona być stosowana zarówno w odniesieniu do pogody w ciągu dnia,
jak również dla okresów krótszych, np. godzinnych.
Ciekawą propozycję bioklimatycznej klasyfikacji typów pogody w klimacie
tropikalnym i wilgotnym przedstawił L. B. Lecha Estela (1998). Do ich wyznaczenia wykorzystał maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, średnią dobową wartość ciśnienia pary wodnej, prędkość wiatru w południowym terminie
obserwacyjnym oraz wielkość zachmurzenia. Łącznie wyróżnił 18 typów (Tab. 12).
Klasyfikacja L. B. Lecha Estela (1998) uwzględnia lokalne zróżnicowanie warunków pogodowych w obszarach tropikalnych, ale równocześnie jej konstrukcja jest
oparta na ogólnych, uniwersalnych zasadach.
Dotychczas przedstawione klasyfikacje pogody do oceny bioklimatu zaliczyć
należy do grupy klasyfikacji bioklimatycznych. Zdaniem K. Błażejczyka (1985)
mają one zastosowanie przy badaniach prowadzonych na małych obszarach
(miejscowości, niewielkich dolin rzecznych). Elementy meteorologiczne, które
zostały wykorzystywane w tych klasyfikacjach, są kształtowane i modyfikowane
przez lokalne czynniki klimatotwórcze.
Odrębną grupę stanowią omówione poniżej klasyfikacje biosynoptyczne.
Te klasyfikacje mają bowiem na celu charakterystykę warunków synoptycznych,
które wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka (Błażejczyk 1985).
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Tab. 12. Typy pogody według klasyfikacji L. B. Lecha Estela (1998)

W Polsce pierwszą biosynoptyczną klasyfikację pogody opracował W. Wójtowicz (1966). Wykorzystał w niej fazy rozwoju niżów i wyżów oraz odległości badanego obszaru od centrów tych układów barycznych (Ryc. 3). Układy baryczne
uznawano za bliskie, gdy ich centrum znajdowało się w obszarze pomiędzy współ37
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rzędnymi geograficznymi: 50-60°N
i 0-25°E. Jeśli natomiast ich centrum
zlokalizowane było poza tym obszarem, to takie układy baryczne klasyfikowano jako dalekie. Podstawą
wyróżnienia meteorotropowych sytuacji pogodowych były wyniki badań dotyczące wpływu sytuacji synoptycznych na nasilenie się objawów
u osób z chorobami serca, układu
krążenia i oddechowego, reumatyzmem i alergią.
Przykładem klasyfikacji biosynoptycznej jest ta opracowana
przez K. Dauberta (Dubaniewicz
i in. 1988). Autor dokonał oceny
aktywności meteorotropowej typów cyrkulacji (cyklonalnej i antycyklonalnej) na podstawie obliczonego wskaźnika meteorotropizmu
de Ruddera (Ryc. 4). Schemat pogody K. Dauberta uwzględnia dynamiczne procesy występujące
Ryc. 3. Schemat biosynoptycznej klasyfikacji
w troposferze, zachodzące w obpogody W. Wójtowicza (1966)
rębie układów wysokiego i niskiego ciśnienia (Kozłowska-Szczęsna
i in. 2004).
H. Ungeheuer, H. Brezowsky i H. Reinders opracowali klasyfikację pogody, w której poza układami barycznymi uwzględnili także rodzaj zachmurzenia,
przebieg dzienny temperatury i wilgotności powietrza, wartość ciśnienia atmosferycznego, zawartość ozonu i elektryczność atmosferyczną (Ryc. 5). Wydzielone
typy zaklasyfikowali do klimatu odczuwalnego, natomiast S. Tyczka (1976) dodała
do tej klasyfikacji ocenę biosynoptyczną poszczególnych typów (Ryc. 5). Zdaniem
H. Dubaniewicza i in. (1988) klasyfikacja ta przedstawia typowy przebieg rozwoju
sytuacji synoptycznej w Europie Środkowej: od wyżu, poprzez sytuacje przejściowe
do niżu i znowu do rozwijającego się układu wyżowego. Podobnie jak klasyfikacja
K. Dauberta jest ona zbyt uproszczona, wyidealizowana (Dubaniewicz i in. 1988).
Rzadko da się zaklasyfikować stany pogody do tych schematów (Jankowiak 1976).
Klasyfikacja H. Ungeheuera, H. Brezowsky’ego i H. Reindersa doczekała się
rozszerzenia. H. Zenker i G. Hentschel (1975) podzielili typ 4 na 40, 41 i 42, typ 5
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A-B – przekrój pionowy przez troposferę; E – napływ mas PZ w górnej troposferze; Tk – strefa związana
z frontem chłodnym; Tks – silnie zaznaczające się w strefie frontu chłodnego procesy atmosferyczne (z opadami
przelotnymi – ulewami); Aw – strefa przed frontem ciepłym; Aws – z opadem; Ao – strefa przed okluzją; Aos –
z opadem; S, G – strefa osiadania powietrza (w środkowej i dolnej troposferze)

Ryc. 4. Uproszczony schemat typów pogody K. Dauberta z interpretacją aktywności meteorotropowej według wskaźnika meteorotropizmu de Ruddera (Dubaniewicz i in. 1988)

– na 50 i 51, a typ 6 – na 60 i 61. W tym celu wykorzystali powszechne występowanie
5 faz rozwojowych pogody (Tab. 13).
Do przedstawionej grupy biosynoptycznych klasyfikacji pogody można zaliczyć również te opracowane m.in. przez F. Beckera, W. Kühnke, Niemiecką Służbę
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Typy pogody H. Ungeheuera, H. Brezovsky’ego i H. Reindersa wraz z oceną biosynoptyczną S. Tyczki (1976):
1 – bez wyraźnych objawów bodźcowości, wyrównane samopoczucie, sen spokojny, dobra zdolność koncentracji, brak objawów meteorotropowych – ogólnie korzystny wpływ biologiczny; 2 – bez wyraźnych objawów bodźcowego oddziaływania, samopoczucie dobre, z objawami lekkiego pobudzenia, zmniejszone zapotrzebowanie
na sen – wzmożona chęć działania i aktywności fizycznej; 3 – stopniowy wzrost bodźcowości, lekkie wzrastające
podniecenie, mniejsze zapotrzebowanie na sen i płytszy zaburzony sen, sprawność umysłowa mniejsza, objawy
meteorotropowe – migrena, zaburzenia czynności układu krążenia, złe samopoczucie, bóle blizn pourazowych
– ogólnie biologicznie niekorzystne oddziaływanie; 4 – silne działanie bodźcowe, z tendencją do pogłębienia
depresji psychicznej, zwiększona senność i większe zapotrzebowanie na sen, objawy wyczerpania psychicznego
– ogólnie wpływ niekorzystny; 5 – bardzo silne działanie bodźcowe, gorsze samopoczucie, zaburzony sen i senność – dolegliwości meteorotropowe – ogólne oddziaływanie biologiczne niekorzystne; 6 – stopniowe zmniejszenie się bodźcowości i złego samopoczucia, normalny głęboki sen, uczucie psychicznego odprężenia, wzrost
chęci działania – ustępowanie objawów meteorotropowych

Ryc. 5. Biometeorologiczna klasyfikacja typów pogody H. Ungeheuera, H. Brezovsky’ego
i H. Reindersa (Jankowiak 1976, Tyczka 1976)
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Pogody (Deutscher Wetterdienst – DWD) czy L. S. Kalksteina i jego współpracowników, a w Polsce – M. Baranowskiej czy B. Wojtach. Ich omówienie można
znaleźć m.in. w pracy Kozłowskiej-Szczęsnej i in. (2004).
Zdaniem K. Błażejczyka (2004) większość bioklimatycznych i biosynoptycznych typologii pogody, mimo wielu zalet, ma także istotne wady i niedostatki.
Za najistotniejsze uznał on ogromną pracochłonność, pewną dowolność w oznaczaniu typu pogody oraz nieuwzględnienie rzeczywistego oddziaływania atmosfery na człowieka i jego reakcji na bodźce pogodowe (Błażejczyk 2004). Tych
wad nie posiada natomiast biotermiczno-meteorologiczna typologia warunków
pogodowych opracowana przez K. Błażejczyka, której założenia merytoryczne
powstały w 2001 roku (Błażejczyk 2004). Po raz pierwszy ta nowa klasyfikacja
została wykorzystana przez autora w badaniach warunków bioklimatycznych
Aglomeracji Warszawskiej (Błażejczyk 2002). Z niewielkimi późniejszymi aktualizacjami została ona przedstawiona w opracowaniu omawiającym bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce (Błażejczyk 2004). W tej nowej
klasyfikacji pogody posłużono się cyfrowym zapisem analizowanych wskaźników
i elementów meteorologicznych. Kolejne cyfry określają jeden z 7 typów, 27 podtypów i 8 klas pogody (Tab. 14). Do ich wyznaczenia autor wykorzystał:
− wartości wskaźnika temperatury odczuwalnej (STI) wraz z określonymi dla
nich subiektywnymi odczuciami cieplnymi człowieka,
− intensywność bodźców radiacyjnych, które zostały określone na podstawie
wartości promieniowania pochłoniętego przez człowieka (R’),
− rodzaj stresu fizjologicznego związanego z przebywaniem na otwartej przestrzeni, określonego na podstawie wartości wskaźnika stresu fizjologicznego
(PhS),
− natężenie odczucia parności związanego z warunkami termiczno-wilgotnościowymi, które określono na podstawie wartości wskaźnika stresu cieplnego (HSI),
− kontrastowość warunków termicznych w ciągu dnia określonych poprzez dobową amplitudę temperatury,
Tab. 13. Fazy rozwojowe sytuacji pogodowych według H. Zenkera i G. Hentschela (1975,
za Kozłowską-Szczęsną i in. 1997)
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− występowanie opadów atmosferycznych, czyli dobowych ich sum,
− występowanie pokrywy śnieżnej o różnej grubości.
Zdaniem autora biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody może
być używana zarówno do szczegółowej charakterystyki warunków pogodowych,
jak również jako podstawowa informacja dotycząca potencjału rekreacyjnego dowolnego okresu (dnia, miesiąca, pory roku) i/lub obszaru (Błażejczyk 2004).

Tab. 14. Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody K. Błażejczyka (2004)

Zapis 2_3H1_100 oznacza typ pogody gorącej, podtyp pogody – z silnymi bodźcami radiacyjnymi, charakteryzującą się termofizjologicznym stresem gorąca i umiarkowanym uczuciem parności oraz klasą pogody –
z dużymi dobowymi kontrastami termicznymi, bez opadu i pokrywy śnieżnej
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1.2.2. Pory roku i metody ich wyznaczania
W opracowaniach klimatologicznych roczną zmienność różnych elementów
meteorologicznych analizuje się, dzieląc rok na półrocza, miesiące, rzadziej dekady czy pentady (Trenberth 1983, Pielke i in. 1987, Tuller 1990, Weber 1994, Jones
i in. 2002, Argiriou i in. 2004). Często dzieli się też rok na poszczególne pory roku,
przy czym są one wydzielane w bardzo różny sposób.
Na podstawie wielu publikacji autorka tej pracy dokonała szczegółowej klasyfikacji, podając przykłady opracowań, w których przyjmowano różne kryteria
wydzielania pór roku (Piotrowicz 2000a). Schemat ten uzupełniono w niniejszym
opracowaniu.
Pory roku najogólniej można podzielić na astronomiczne, klimatologiczne,
meteorologiczne, fenologiczne – a wśród nich wydzielić jeszcze podgrupy według zamieszczonego schematu (Ryc. 6). Taki podział, odbiegający w niektórych
przypadkach od przyjętych w literaturze, może być zdaniem autorki pomocny
w zrozumieniu różnorodnych sposobów podziału roku na sezony, a także ukazać
wieloznaczność terminologii meteorologicznej i klimatologicznej.
W niniejszym opracowaniu ograniczono się do bardziej szczegółowego omówienia jedynie klimatologicznych i fenologicznych pór roku, w tym sezonów pyłkowych. Przegląd literatury dotyczącej pozostałych pór roku został przedstawiony
w pracach m.in. K. Sokołowskiej (1965a), F. Janiszewskiego (1971), K. E. Trenbertha
(1983), R. A. Pielke’go i in. (1987), T. J. Alsopa (1989), S. T. Tullera (1990), A. Wosia
(1996), S. Chenga i L. S. Kalksteina (1997), T. Tomaszewskiej i Z. Rutkowskiego
(1999), J. Jaagusa i R. Ahasa (2000), K. Kożuchowskiego (2000), Ż. Papiernik (2001)
oraz wcześniejszych pracach autorki (Piotrowicz 2000a, 2006a).
Na świecie, prace w których autorzy wyróżniają „naturalne” sezony w roku,
są podejmowane stosunkowo rzadko. Warto więc zwrócić uwagę na kilka z nich,
które ukazały się w ostatnich latach. Należą do nich m.in. prace J. Jaagusa i R. Aha-

Ryc. 6. Sposoby wydzielania pór roku (Piotrowicz 2000a, uzupełnione)
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sa (2000) oraz J. Jaagusa i in. (2003). W pierwszym opracowaniu autorzy podzielili rok na 8 pór, biorąc pod uwagę temperaturę powietrza (wartości progowe 0,
5 i 13°C) i pokrywę śnieżną (dla wyróżnienia okresu zimowego). Tak wyróżnione
pory roku skorelowali z wybranymi fenologicznymi fazami kilku roślin: kwitnieniem leszczyny pospolitej (Corylus avellana), klonu zwyczajnego (Acer platanoides), czeremchy zwyczajnej (Padus avium), jabłoni domowej (Malus domestica)
i jarząbu pospolitego (Sorbus aucuparia) zwanego potocznie jarzębiną, początkiem wegetacji, tworzeniem się łodygi i kłoszeniem żyta ozimego (Secale cereale)
oraz listnieniem brzozy brodawkowatej (Betula pendula). W drugiej pracy autorzy
wydzielili 6 pór wyłącznie na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza,
przyjmując wartości progowe za J. Jaagusem i R. Ahasem (2000). Tak wyróżnione pory roku w Estonii (Jaagus, Ahas 2000) i na Nizinie Wschodnioeuropejskiej
(Jaagus i in. 2003) zaliczyć należy do grupy termicznych, choć autorzy nazywają je
sezonami klimatologicznymi. T. Inoue i J. Matsumoto (2003) wyróżnili natomiast
pory roku w Japonii na podstawie wartości usłonecznienia. Te pory roku należałoby zaklasyfikować do podgrupy klimatologicznych pór roku. A. A. Argiriou
i in. (2004) wyznaczyli daty początku i końca ciepłego sezonu w Grecji, wykorzystując dane pochodzące z pomiarów radiosondażowych – grubość powierzchni
izobarycznej między 1000 a 500 hPa. Tak wyznaczony sezon można zaliczyć do
aeroklimatycznej pory roku (Piotrowicz 2000a).

Klimatologiczne pory roku
W ujęciu klimatologii kompleksowej sezony klimatyczne definiuje się jako
„okresy roku obejmujące niekiedy kilka miesięcy, nie pozostające w ścisłym związku z porami kalendarzowymi, charakteryzujące się określoną jednorodnością warunków pogodowych” (Woś 1977). Zdaniem autorki klimatologiczne pory roku to
takie, które zostały wyróżnione na podstawie kilku elementów meteorologicznych
i odznaczają się określoną jednorodnością stanów pogodowych notowanych w wieloleciu na jakimś obszarze. Według A. Wosia (1999) klimatologiczne pory roku (sezony roku) można wyróżnić tylko na podstawie kryteriów, które umożliwiają określenie w miarę pełnego obrazu warunków pogodowych panujących w wydzielonych
okresach (sezonach). Powinno się więc analizować wiele elementów meteorologicznych (Tomaszewska, Rutkowski 1999). Jak stwierdza A. Woś (1999), podział na klimatologiczne pory roku nie jest i nie może być jednakowy na całej kuli ziemskiej,
a jedynie ich nazwy mogą nawiązywać do astronomicznych pór roku.
W literaturze jest niewiele prac, w których przy podziale roku bierze się pod
uwagę kilka elementów meteorologicznych, a do wyjątkowych można zaliczyć te,
w których rozpatruje się te elementy łącznie, a nie tylko równolegle. Jak stwierdza
P. Lewik (1997) wynika to z braku metod wyznaczania właściwych pór klimato44
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logicznych. Również A. Woś (1999) zaznacza, że zagadnienie to nie zostało wyczerpująco rozwiązane ani w ujęciu klimatologii klasycznej, ani dynamicznej czy
synoptycznej.
W strefie klimatu umiarkowanego, z uwagi na dużą zmienność i różnorodność stanów pogody, wyróżnianie klimatologicznych pór roku nie jest zadaniem
łatwym. W Polsce podjął się tego A. Woś (1977, 1996, 1999). Autor postawił sobie
za cel dokonanie podziału roku na okresy (sezony, pory) na podstawie typów pogód w kolejnych pentadach roku w Kaliszu (Woś 1977) oraz w całej Polsce (Woś
1996, 1999). Na podobnej zasadzie dokonał również próby wyróżnienia klimatologicznych pór roku na wybranych stacjach na świecie, m.in. w Bangkoku (Tajlandia), Medellin (Kolumbia), Ammanie (Jordania) i kilku stacjach europejskich
(Woś 1981). Autor wyróżnił w ciągu roku sezony o względnie jednorodnych typach pogody, z punktu widzenia częstości ich pojawiania się. Daty początku i końca oraz czas trwania klimatologicznych pór roku wyznaczył na podstawie metody

Tab. 15. Średnie daty początku, końca i czas trwania sezonów klimatycznych wyróżnionych przez A. Wosia (1996) w Krakowie-Balicach w latach 1951-1980
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taksonomicznej, tzw. dendrytu wrocławskiego (Woś 1996). Autor, wykorzystując
dane z Kalisza, wyróżnił 7 pór roku: zimę, przedwiośnie, wiosnę, późną wiosnę,
lato, wczesną jesień i jesień (Woś 1977). W całej Polsce natomiast dokonał podziału
na 17 sezonów, które oznaczył symbolami literowo-cyfrowymi (Woś 1996, 1999).
Nie wszystkie sezony występują na terenie całego kraju. Duża część z nich ma charakter lokalny. Na podstawie danych z lat 1951-1980 w Krakowie-Balicach A. Woś
(1996) wyróżnił 7 sezonów: A (wiosną), B, A (jesienią), C, E, D i M (Tab. 15).
Innego podziału, według którego pory roku można zaliczyć do klimatologicznych, dokonał K. Kożuchowski (2000). Na podstawie danych z Łodzi podzielił on rok na 5 sezonów, uwzględniając roczny przebieg amplitudy temperatury
powietrza oraz dzienny przyrost zachmurzenia i prędkości wiatru. Ich nazwy
są zgodne z termicznymi porami roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień i zima.
W wielu opracowaniach klimatologiczne pory roku są utożsamiane z termicznymi. Zdaniem P. Lewika (1997) nie są one nimi jednak w ścisłym znaczeniu
tego słowa, gdyż wyznacza się je na podstawie tylko jednego elementu – temperatury powietrza. Publikacje omawiające metody wyznaczania i analizę termicznych
pór roku można znaleźć we wcześniejszych pracach autorki (Piotrowicz 2000a,
2000c, 2002, 2006a).

Fenologiczne pory roku
W agroklimatologii często dokonuje się podziału roku na pory fenologiczne, które wyznaczone są na podstawie obserwacji faz rozwojowych występujących
w życiu roślin (fitofenologiczne pory roku) i zwierząt (zoofenologiczne pory roku).
Taki podział jest najbardziej zbliżony do klimatologicznego, ponieważ organizmy
żywe bezpośrednio reagują na sezonowe zmiany całego zespołu warunków pogodowych, a nie tylko jednego z jego elementów.
Obserwacje fenologiczne w Polsce mają długą tradycję i należą do jednych
z najstarszych w Europie. Ich początek sięga przełomu XV i XVI wieku (Majer
1879). W latach 1490-1527 w okolicach Krakowa obserwowano m.in. pory zakwitania i owocowania roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Notatki z tych
obserwacji fitofenologicznych zostały znalezione w Bibliotece Jagiellońskiej przez
J. Majera (1879) w inkunabule z XV wieku (tzw. Herbarius). Prawdopodobnie obserwacje te były prowadzone przez aptekarza, który na kartach zielnika prowadził
zapiski w języku niemieckim wraz z podaniem nazw roślin w języku polskim.
Prawdopodobnie jednym z pierwszych, który określił cel i opracował metodę
obserwacji fenologicznych był szwedzki przyrodnik K. Linneusz (Carl von Linné;
Linné 1751) (Sokołowska 1965b). Zaczął on prowadzić obserwacje od 1748 roku
(Stanecki 1885, 1886; Bykowski 1922, Harmata 1995). K. Linneusz (Linné 1751)
wskazał na konieczność opracowywania „kalendarza roślinności” w każdej dziel46

Wstęp

nicy kraju na podstawie prowadzonych spostrzeżeń w świecie roślinnym. Będą
one jakby odbiciem różnorodności klimatu danej miejscowości (Sokołowska
1965b). Dysponując spostrzeżeniami fenologicznymi (czasem kiełkowania, rozwinięcia się pierwszych liści, ukazaniem się pierwszych kwiatów, dojrzewaniem
owoców i opadania liści), starał się wykryć związek zachodzący między czasem
występowania faz rozwojowych roślin a klimatem.
Pierwsze posterunki fenologiczne w Europie, w których prowadzono spostrzeżenia według jednolitej instrukcji opracowanej przez Hemmera (Stanecki 1885), zostały zorganizowane w ramach tzw. sieci mannheimskiej w 1780 roku, natomiast sieć
posterunków fenologicznych na ziemiach polskich rozwijała się od 1853 roku (Hellmann 1879, Obrębska-Starklowa 1993). W jej skład weszły głównie stacje położone
na terytorium monarchii austro-węgierskiej (Fritsch 1871). Na terenie Galicji w ramach tej sieci funkcjonowały stacje: Biała, Jasło, Kraków-Ogród Botaniczny, Lwów,
Rzeszów, Stanisławów, Tarnopol, Złoczów, a od 1863 roku również Bochnia (Fritsch
1871, Obrębska-Starklowa 1990). Wyniki spostrzeżeń prowadzonych według nowej, międzynarodowej instrukcji opracowanej przez K. Fritscha w 1859 roku i zaakceptowanej przez A. Queteleta z Brukseli (Stanecki 1885, 1886) były publikowane
w rocznikach „Jahrbücher der K.K. Central Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus” oraz w publikacjach m.in. K. Fritscha (1856, 1862a, 1862b, 1866). Po reorganizacji Centralnego Urzędu Meteorologii i Magnetyzmu Ziemskiego w Wiedniu
(K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus) oraz ustąpieniu
ze stanowiska wicedyrektora K. Fritscha, który miał ogromne zasługi dla rozwoju
fenologii (Hellmann 1879), od 1865 roku inicjatywę w tej dziedzinie na obszarze
Galicji przejęła Sekcja Meteorologiczna Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1872 roku przemianowanego na Akademię Umiejętności). Więcej szczegółów dotyczących historii obserwacji fenologicznych w Galicji
i Polsce można znaleźć w publikacjach T. Staneckiego (1885, 1886), H. Strzeleckiego (1898, 1899), W. Jedlińskiego (1925), J. Sokołowskiej (1965b), J. Hanika (1972),
W. Harmaty (1978), B. Obrębskiej-Starklowej (1990, 1993), T. Niedźwiedzia
i K. Jatczak (2008) oraz w pracy autorki (Piotrowicz 2007a).
Nadsyłane przez obserwatorów spostrzeżenia z posterunków fenologicznych
zorganizowanych od 1866 roku przez Komisję Fizjograficzną Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1872 roku Akademię Umiejętności) częściowo były publikowane w corocznych „Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej” (1867-1919),
przy czym w pierwszym tomie zamieszczono „Instrukcję dla badaczów pojawów
w świecie roślinnym” K. Fritscha, którą z języka niemieckiego przetłumaczył
i „do potrzeby krajowej zastosował” W. Jabłoński (1867) oraz „Instrukcję dla dostarczaczy pojawów w świecie zwierzęcym” M. Nowickiego (1867). Sugerowano w nich prowadzenie obserwacji ponad 100 gatunków roślin dziko rosnących
i uprawnych, w tym fazy ich siewu, kiełkowania, pojawiania się pierwszych liści
47

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

i kwiatów, kwitnienia, początku kłoszenia, dojrzewania owoców oraz powtórnego
kwitnienia, a także opadania liści. W przypadku spostrzeżeń zoofenologicznych
instrukcja wskazywała prowadzenie obserwacji nad ssakami, ptakami, płazami,
rybami, owadami, pająkami i „resztą zwierząt niższych” (Nowicki 1867), do których autor zaliczył mięczaki, zwłaszcza ślimaki. Główny nacisk położony był na
prowadzenie spostrzeżeń nad przylotem i odlotem ptaków wędrownych oraz zapadaniem w sen zimowy i budzeniem się na wiosnę różnych gatunków zwierząt.
W Polsce kilkakrotnie dokonywano prób wyznaczenia fenologicznych pór
roku lub – jak pisze K. Simm (1935) – biologicznych pór roku. Pierwszej takiej
próby dokonał F. Cohn w 1882 roku (Szafer 1922). Na podstawie obserwacji fenologicznych, wykonywanych w okolicach Wrocławia, podzielił on rok na 10 „periodów”. Podobną analizę danych fenologicznych dla regionu Saksonii przeprowadził
O. Drude (1891, za Szaferem 1922). Wyróżnił on jednak tylko 6 fenologicznych
pór roku. Jak podaje Łastowski (1951), kolejne podziały zostały przeprowadzone
przez F. Schultheissa w 1893 dla okolic Norymbergii (7 fenologicznych pór roku)
i A. Jentscha w 1893 dla Pomorza i Prus Książęcych (5 fenologicznych pór roku).
Zdaniem W. Szafera (1922) niezwykle cenny wkład w poznanie fenologicznych pór roku wniosła praca E. Ihne’go z 1895 roku. Autor ten wyróżnił 8 pór
roku w Europie Środkowej (Tab. 16). Ta klasyfikacja, mimo wielu wad, na które
zwracał uwagę sam autor oraz W. Szafer (1922), ma do dziś bardzo duże znaczenie

Tab. 16. Fenologiczne pory roku wyróżnione przez E. Ihne’go (1895, za Szaferem 1922)

48

Wstęp

w ogólnej charakterystyce pór roku w Polsce i w całej Europie Środkowej. Określenia czasu trwania poszczególnych sezonów dokonywano na podstawie grupy
zjawisk charakteryzujących daną porę, jak to początkowo zalecał E. Ihne, albo na
podstawie jednego, przewodniego zjawiska (Łaskowski 1951). Ten drugi sposób
był też stosowany przez E. Ihne’go w późniejszych latach.
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Tab. 17. Leśno-fenologiczne pory roku wyróżnione przez H. Strzeleckiego (1898)

W związku z tym, że nazewnictwo botaniczne w ciągu wieku uległo zmianie, w opracowaniu posłużono się współczesną nomenklaturą – polską i łacińską
(Mirek i in. 2002).
Jako pierwszy opracowaniem danych ze stacji fenologicznych Komisji Fizjograficznej i Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego zajął się H. Strzelecki (1898,
1899). Na podstawie spostrzeżeń fenologicznych z lat 1885-1890 opracował podział na leśno-fenologiczne pory roku (Strzelecki 1898) (Tab. 17). Jak stwierdza
B. Obrębska-Starklowa (1993), praca H. Strzeleckiego (1898) nosiła znamiona postępu w stosunku do prac K. Fritscha, gdyż autor zastosował nowatorskie metody
opracowania fenologicznych pór roku na podstawie fitofenologicznych pojawów.
Zamieszczona przez niego tabela leśno-fenologicznych pór roku wraz z czasem
trwania wegetacji w lesie jest pierwszym polskim opracowaniem tego typu.
50

Wstęp

Innej klasyfikacji fenologicz- Tab. 18. Fenologiczne pory roku wyróżnione
nych pór roku dokonał W. Szafer przez W. Szafera (1922)
(1922). Ze względu na niewielką
liczbę danych wyznaczył on jedynie
5 pór roku (Tab. 18). Przedstawił
natomiast kartograficzne opracowania poszczególnych pór roku
na obszarze ówczesnej Polski.
W. Jedliński (1925) dokonał
podziału na fenologiczne pory roku
z uwagi na ich znaczenie w gospodarstwie leśnym. Uznał on za celowe dzielenie wiosny na trzy pory
leśno-fenologiczne, podobnie jak to uczynił E. Ihne, zaś jesieni na dwie – wczesną
jesień i jesień (Tab. 19). Z uwagi na gospodarkę leśną nie ma natomiast potrze-

Tab. 19. Leśno-fenologiczne pory roku wyróżnione przez W. Jedlińskiego (1925)
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Tab. 19. Leśno-fenologiczne pory roku wyróżnione przez W. Jedlińskiego (1925) – cd.

by wyodrębnienia w sezonie letnim dwóch pór fenologicznych – wczesnego lata
i lata (Jedliński 1925).
Po drugiej wojnie światowej, począwszy od 1946 roku, Państwowy Instytut
Hydrologiczno-Meteorologiczny (obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) zaczął wydawać „Roczniki Fenologiczne” (1946-1960), w których publikowano spostrzeżenia fito- i zoofenologiczne z posterunków działających
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w ramach sieci Instytutu. Każdy z obserwatorów prowadził obserwacje zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez PIHM: „Wskazówki dla obserwatorów fenologicznych” (1950), „Mały atlas fenologiczny” (Szpringer 1950) oraz „Kalendarz
obserwatora fenologicznego” (corocznie). Wprawdzie sieć fenologiczna została zorganizowana w Polsce w 1924 roku przez Sekcję Fenologiczną Związku Rolniczych
Zakładów Doświadczalnych wraz z Państwowym Instytutem Meteorologicznym
(Sokołowska 1965b, Strzelczak 2002), ale drukiem ukazały się jedynie spostrzeżenia
z dwóch lat – 1931 i 1932 roku, jako dodatki do „Roczników meteorologicznych”.
Spostrzeżenia z pozostałych lat zaginęły w czasie drugiej wojny światowej.
W 1951 roku W. Łastowski opublikował pracę o Podziale roku na fenologiczne sezony. Wyróżniając poszczególne pory roku, wzorował się na podziale zaproponowanym przez E. Ihne’go i W. Szafera (1922). Wyróżnił 8 fenologicznych pór
roku, których nazwy i charakterystykę przedstawiono w tabeli 20.
Tab. 20. Fenologiczne pory roku wyróżnione przez W. Łastowskiego (1951)
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W latach 60. XX wieku w Polsce opublikowano wiele prac z zakresu fenologii. Większość z nich
opierała się na podziale roku na
fenologiczne sezony wyróżnione
przez E. Ihne’go (1895, za Szaferem
1922), W. Szafera (1922) lub W. Łastowskiego (1951). Należą do nich
m.in. prace A. Bednarka (1962),
B. Kiełczewskiego (1962), M. Molgi
i J. Sokołowskiej (1963), A. Bielawskiej i in. (1964), H. Chylareckiego i H. Straus (1968) czy M. Górskiej (1969).
Charakterystyki zjawisk fenologicznych w dorzeczu górnej Wisły dokonała B. Obrębska-Starklowa (1977), a daty początku i końca fenologicznych
Tab. 21. Daty początku i końca fenologicznych
pór roku w Krakowie i okolicy (Harmata 1995)

Tab. 22. Średnie wieloletnie i ekstremalne daty niektórych zjawisk fitofenologicznych
w Krakowie w XIX i XX wieku (Harmata 1978)

N – liczba obserwacji, R – różnica (w dniach) między średnimi datami w XIX a XX wieku
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pór roku wydzielonych przez E. Ih- Tab. 23. Fenologiczne pory roku wyróżnione
ne’go w okolicach Krakowa przed- przez T. Tomaszewską i Z. Rutkowskiego (1999)
stawił W. Harmata (1995) (Tab. 21).
We wcześniejszym opracowaniu
W. Harmata (1978) porównał daty
fenologicznych pojawów w Krakowie i okolicy z lat 1866-1887 (22 lata)
opublikowanych w Sprawozdaniach
Komisji Fizjograficznej (1867-1919),
z tymi, które sam prowadził również
przez 22 lata (1953-1974). Zostały
one przedstawione w tabeli 22. Autor zauważył w wielu przypadkach
przyspieszenie terminów niektórych
faz rozwojowych roślin, np. u leszczyny, podbiału czy mniszka pospolitego/lekarskiego, a także późniejsze terminy dojrzewania i opadania
owoców kasztanowca i opadania
liści brzozy (Tab. 22).
Pod koniec lat 90. XX wieku
ukazały się kolejne opracowania
dotyczące fenologicznych pór roku
w Polsce i ich zmienności wieloletniej. T. Tomaszewska i Z. Rutkowski (1999) przyjęli w swojej pracy
podział na 8 pór roku (Tab. 23). Ich
daty zostały wyznaczone na podstawie faz rozwojowych wybranych
roślin, najpowszechniej występujących w naszym kraju. Autorzy wykorzystali w tym celu spostrzeżenia z 69 posterunków fenologicznych.
Jak wynika z przedstawionych podziałów na fenologiczne pory roku zarówno ich liczba, nazwy, jak i rośliny przewodnie, które je reprezentują, są czasami
różnie przyjmowane przez autorów. Zdaniem J. Sokołowskiej (1965a) podstawowym problemem przy wyróżnianiu fenologicznych pór roku jest wybór roślin
przewodnich (wskaźnikowych). Powinny one być najbardziej reprezentatywne
dla poszczególnych sezonów. Rozwój jednych roślin jest przede wszystkim uzależniony od wysokości temperatury powietrza, innych od wielkości amplitudy dobowej temperatury, usłonecznienia czy długości trwania dnia (Sokołowska 1965a).
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Ryc. 7. Wybór roślin przewodnich oraz średni czas trwania poszczególnych faz fitofenologicznych (1950-1959) i termicznych pór roku (1881-1930) w Polsce według J. Sokołowskiej (1965a)

Dlatego przeprowadziła ona selekcję przedstawionych przez autorów roślin przewodnich poszczególnych fenologicznych pór roku. Ostatecznie zdecydowała
wybrać te (Ryc. 7), które wykazywały największą korelację w terminach występowania poszczególnych faz z termicznymi porami roku wyznaczonymi według
W. Wiszniewskiego (1960), są obserwowane na stacjach fenologicznych w całej
Polsce, a ich spostrzeżenia nie sprawiają trudności, np. ze względu na łatwość
identyfikacji gatunków (Sokołowska 1965a). O gatunkach wskaźnikowych wyznaczających fenologiczne pory roku pisał też A. Łukasiewicz (1967, 1975). Po około 20 latach obserwacji A. Łukasiewicz i M. Górska-Zajączkowska (1983) uznali,
że poszczególne fenologiczne pory roku w rejonie Poznania najlepiej charakteryzują gatunki roślin krajowych i obcych, które przedstawiono w tabeli 24. Wśród
roślin dziko rosnących znalazły się też w tym zestawieniu rośliny i kwiaty, które
są powszechnie uprawiane w ogrodach.
Jak wynika z przedstawionego przeglądu literatury, autorzy analizując fenologiczne pory roku najczęściej wykorzystywali spostrzeżenia w świecie roślinnym,
czyli wyróżniali fitofenologiczne pory roku. Stosunkowo rzadko analizie poddawano zoofenologiczne pory roku, co wynika głównie z trudności prowadzenia
spostrzeżeń. Nie jest łatwo zanotować dokładny czas np. pierwszego przylotu
i odlotu ptaków (Sokołowska 1961). Jak stwierdza B. Bor (1948), nierzadko ptaki po przylocie, z powodu niesprzyjającej pogody, długi czas jeszcze nie śpiewają
i siedzą w ukryciu.
Pierwsze znaczące prace dotyczące spostrzeżeń ornitologicznych na ziemiach polskich ukazały się w latach 1844-1849 (Tyzenhaus 1844, Taczanowski
1846-1849). Autorzy analizowali w nich daty przylotu i odlotu ptaków w Puławach i Bychawce (województwo lubelskie) w poszczególnych latach lub na podstawie kilkuletnich spostrzeżeń.
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Tab. 24. Rośliny przewodnie (wskaźnikowe) fenologicznych pór roku w rejonie Poznania
(Łukasiewicz, Górska-Zajączkowska 1983)
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Tab. 24. Rośliny przewodnie (wskaźnikowe) fenologicznych pór roku w rejonie Poznania
(Łukasiewicz, Górska-Zajączkowska 1983) – cd.

W 1936 roku ukazała się praca K. Miczyńskiego, w której autor przedstawił wyniki spostrzeżeń nad przylotami i odlotami ptaków w Dublanach i okolicy
(obecnie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim) w latach 1916-1920 i 1927-1935,
a rok później – opracowanie Z. Godynia (1937) z analizą obserwacji ptaków
w latach 1925-1935 prowadzonych w miejscowości Bestwina nad rzeką Białką
(województwo śląskie). Według Z. Godynia (1937) wiosna najwcześniej zaczęła
się w 1926 roku. Skowronki (Alauda arvensis) pojawiły się w Bestwinie już 22
lutego (średnio w wieloleciu 4 marca). Najdłużej pogoda jesienna utrzymywała
się natomiast w 1929 roku. Tego roku kszyk (Capella gallinago) był ostatni raz obserwowany 5 listopada (średnio 19 października), łyska (Fulica atra) 7 listopada
(średnio 5 listopada), czajka (Vanellus vanellus) 30 listopada (średnio 8 listopada),
a mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 6 grudnia (średnio 19 listopada)
(Godyń 1937). J. Sokołowska (1961) wskazuje, że przy obserwacjach zoofenologicznych warto uwzględniać przyloty i odloty: skowronka (Alauda arvensis),
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bociana białego (Ciconia ciconia), drozda śpiewaka (Turdus philomelos), kukułki
(Cuculus canorus), jaskółki dymówki (Hirundo rustica) i wilgi (Oriolus oriolus).
Więcej szczegółów dotyczących badań fenologicznych nad wędrówkami
ptaków w Polsce i Europie można znaleźć w opracowaniu W. Harmaty (1978).
Prac na ten temat nie ma jednak zbyt wiele.
B. Bor (1948) i S. Riabinin (1948a, 1948b) sugerowali, aby prowadzić równocześnie obserwacje w świecie zwierzęcym i roślinnym. Zdaniem S. Riabinina
(1948b) fenologiczne pory roku mają pewniejsze podstawy, gdy oprócz zakwitania roślin uwzględnia się pojawy owadów, przyloty ptaków czy zachowanie innych
zwierząt. Z drugiej strony, według B. Bora (1948), spostrzeżenia zoofenologiczne
będą miały większą wartość, gdy zanotuje się pojaw fitofenologiczny „towarzyszący” przylotowi obserwowanego ptaka. Niektóre wyniki badań nad synchronizacją
przylotów ptaków ze stadiami rozwojowymi roślin można znaleźć w opracowaniach S. Riabinina (1950, 1951, 1954b, 1958).
S. Riabinin (1948b) był zwolennikiem poszerzenia obserwacji zoofenologicznych o owady. Z wyjątkiem tylko kilku gatunków, m.in. chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha), bielinka kapustnika (Pieris brassicae) czy ogrodnicy
niszczylistka (Phyllopertha horticola), ich pojawy nie były notowane. Zdaniem
S. Riabinina (1948b) owady, zwłaszcza zimno-cieplne, najczulej reagują na wszelkie zmiany atmosferyczne, dlatego też mogą być „żywymi termometrami”. Autor postawił więc sobie za cel wyszukanie wśród owadów gatunków przewodnich
(wskaźnikowych), które odpowiadałyby mniej więcej poszczególnym porom roku.
Pojawy gatunku przewodniego nazywał „falą”. Ich zestawienie przedstawiono
w tabeli 25. S. Riabinin (1954a, 1958) dostrzegł również synchronizację pojawów
owadów ze stadiami rozwojowymi roślin.
Duży wkład w poznanie zoofenologicznych pór roku w Krakowie i okolicy
wniosły prace W. Harmaty (1959, 1962, 1978, 1979, 1995). Określił on również
główne zjawiska zoofenologiczne w poszczególnych fitofenologicznych porach
roku (Tab. 26). Autor ten wykorzystał w swoich badaniach własne, wieloletnie
(1944-1974) obserwacje nad przylotami i odlotami ptaków wędrownych oraz te
publikowane w „Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej” (1867-1919). Wziął
pod uwagę 60 gatunków ptaków. Wykazał różnice w terminach wędrówek ptaków w latach 1868-1901 i 1944-1974 na tle warunków termicznych i zjawisk fitofenologicznych w Krakowie (Harmata 1978). Autor, porównując dwa wielolecia, stwierdził, że u 20 gatunków ptaków zaznaczyły się zmiany w terminach ich
przylotu i odlotu. Wyraźnie wcześniejsze terminy przylotu i późniejsze terminy
odlotu w latach 1944-1974, w porównaniu do 1868-1901, zanotował m.in. u jaskółki dymówki (Hirundo rustica), kopciuszka (Phoenicurus ochruros), kukułki
(Cuculus canorus), pierwiosnka (Phylloscopus collybita), pliszki (Motacilla alba),
szpaka (Sturnus vulgaris), skowronka (Alauda arvensis), rudzika (Erithacus rube59
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Tab. 25. Owady przewodnie (wskaźnikowe) fenologicznych pór roku według S. Riabinina
(1948b)

Tab. 26. Główne zjawiska zoofenologiczne charakterystyczne dla poszczególnych pór
fenologicznych (Harmata 1995)
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Tab. 27. Terminy przylotów i odlotów ptaków wędrownych w Krakowie w XIX i XX wieku
(Harmata 1978)
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N – liczba obserwacji, R – różnica (w dniach) między średnimi datami w XIX a XX wieku

cula) (Tab. 27). Te zmiany w zjawiskach ornitologicznych znajdują potwierdzenie
w zmianach niektórych zjawisk fitofenologicznych (Tab. 22) i wzroście temperatury powietrza w Krakowie (Harmata 1978). Zdaniem W. Harmaty (1978) każdy
gatunek ptaka przylatuje i odlatuje w charakterystycznej dla niego temperaturze
– średniej temperaturze powietrza danej dekady, w której te zjawiska następują.
W licznych artykułach, obok podziału na fenologiczne pory roku i analizy ich
dat początku i końca szukano korelacji z różnymi elementami meteorologicznymi.
M. Molga i J. Sokołowska (1963) porównali daty fenologicznych pór roku
wyznaczonych na podstawie 10-letnich spostrzeżeń (1951-1960) z termicznymi
porami roku. W wyniku analizy uznali, że termiczne i fenologiczne pory roku
mają zbliżony kierunek pochodu na obszarze Polski, a według podziału fenologicznego zima trwa o wiele dłużej niż ta wyznaczona na podstawie temperatury
powietrza.
M. Karliński i A. Kędziora (1967) zajmowali się Statystyczną interpretacją
zależności terminu niektórych pojawów fenologicznych od temperatury powietrza.
Stwierdzili, że zasadniczy wpływ na daty kwitnienia i listnienia brzozy, klonu, lilaka, kasztanowca i czeremchy ma temperatura kwietnia. W przypadku czeremchy
wykazuje ona jeszcze zależność od temperatury marca.
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K. Chomicz (1971) poszukiwał kryteriów lub wskaźników determinujących przebieg procesów życiowych rośliny. Zaproponował stosowanie w fenologii
opracowanego przez siebie tzw. wskaźnika biometeorologicznego, który można
obliczyć ze wzoru:
gdzie: R – wysokość opadu w danym okresie obserwacyjnym, N – liczba dni
z opadem efektywnym (≥1,0 mm), W – średnia wilgotność względna w południowym terminie obserwacji, T – średnia temperatura powietrza w danym okresie,
D – długość okresu obserwacyjnego w dniach (Chomicz 1971).
A. Bednarek i A. Lech (1975) dokonali natomiast próby wprowadzenia modelu matematycznego określającego początek wegetacji trzech form świerka pospolitego (Picea abies) w Europie w zależności od kompleksu warunków meteorologicznych. Autorzy wykazali jednak, że o ile założenia proponowanych modeli
wydają się słuszne, to jednak otrzymane wyniki są niewystarczające. Sugerują
zatem poszukiwanie dalszych, doskonalszych założeń.
W ostatnich latach próbę wykrycia związków między zmianami klimatu
w Polsce a terminami poszczególnych pojawów fenologicznych opublikowały
H. Lorenc i A. Laskowska (2006). Stwierdziły, że istnieje wyraźny związek między
kwitnieniem leszczyny i listnieniem brzozy a warunkami termiczno-opadowymi.
Nie jest natomiast jednoznaczna zależność między opadaniem liści brzozy a temperaturą i opadami atmosferycznymi.
K. Jatczak (2007) zauważyła, że w Polsce fazy fenologiczne obserwowane
w sezonie wiosennym i letnim wykazują ścisły związek ze zmianami temperatury powietrza w miesiącu poprzedzającym taki pojaw. Wcześniej do podobnych
wniosków doszła A. Menzel (2003), analizując 20 faz rozwoju roślin w latach
1951-2000 w Niemczech.
Obserwacje fenologiczne były prowadzone w Polsce do 1992 roku na około 70
posterunkach w ramach sieci IMGW (Strzelczak 2002). Niestety po okresie ponad
40-letnich, nieprzerwanych obserwacji zdecydowano zakończyć ich prowadzenie.
Po kilku latach przerwy, od 2007 roku, zostały one wznowione (Jatczak 2007).
Na świecie badania fenologiczne rozwijają się w ostatnich latach w szybkim
tempie. Corocznie ukazuje się szereg artykułów w renomowanych czasopismach
dotyczących m.in. wieloletniej zmienności pojawów fenologicznych (Ahas 1999;
Jaagus, Ahas 2000; D’Odorico i in. 2002, Scheifinger i in. 2003, Aasa i in. 2004;
Schaber, Badeck 2005; Ahas, Aasa 2006; Menzel i in. 2006, Rutishauser i in. 2007).
Prowadzi się też narodowe (Schwartz 1994, 1999) i międzynarodowe programy
badawcze, m.in. w ramach akcji COST 725 – Tworzenie europejskiej sieci danych fenologicznych do zastosowań w klimatologii (Establishing a European Data
Platform for Climatological Application) (Jatczak 2005, Koch i in. 2008). Jednym
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z wyników tego programu badawczego ma być ujednolicenie zasad prowadzenia
obserwacji fenologicznych i wybór gatunków wspólnych dla wszystkich krajów
europejskich. W przedsięwzięciu tym przoduje sieć Międzynarodowych Ogrodów Fenologicznych (International Phenological Gardens (IPG) of Europe), która powstała w 1957 roku. W ramach akcji COST 725 ukazała się w 2008 roku
publikacja, w której przedstawiono historię i aktualny stan sieci fenologicznych
w Europie (Nekovář i in. 2008).
Jak stwierdza K. Jatczak (2007), badania prowadzone w Europie dowodzą,
że reakcje różnych gatunków roślin na obserwowany wzrost temperatury powietrza są doskonałym wskaźnikiem zmian klimatu (Bissoli i in. 2005; Lorenc,
Laskowska 2006; Menzel i in. 2006). Szczególnie należą do nich gatunki roślin
wczesnowiosennych (leszczyny pospolitej, mniszka pospolitego/lekarskiego,
brzozy brodawkowatej), które uznaje się za bardzo dobre bioindykatory zmian
temperatury powietrza.

Sezony pyłkowe
W badaniach sezonowego zróżnicowania klimatu można również wykorzystać wyniki badań aerobiologicznych. Fenologia kwitnienia roślin, objawiająca
się obecnością ziaren pyłku w powietrzu, w istotny sposób wpływa na początek,
koniec i długość trwania sezonu pyłkowego. Zdecydowano więc, aby sezony pyłkowe różnych taksonów roślin zaklasyfikować jako podgrupę fitofenologicznych
pór roku (Ryc. 6).
Związek pomiędzy kwitnieniem roślin a obecnością ich pyłku w powietrzu
jest oczywisty, ale nie jest ścisły (Kasprzyk 2003). Sezon pyłkowy danej rośliny
jest na ogół dłuższy niż okres jej kwitnienia (Weryszko-Chmielewska 2007).
W pomiarach aeropalinologicznych bierze się bowiem pod uwagę wszystkie ziarna danej rośliny występujące w powietrzu, również te, które pochodzą z redepozycji (opadu wtórnego) i dalekiego transportu.
Przebieg sezonów pyłkowych przedstawiają tzw. kalendarze pyłkowe
(Ryc. 8). Wykonuje się je na podstawie średniego wieloletniego stężenia ziaren pyłku poszczególnych taksonów roślin. Są one cennym źródłem informacji dla lekarzy alergologów w diagnozowaniu i leczeniu alergii pyłkowej oraz dla naukowców
(klimatologów, agroklimatologów, fenologów) zajmujących się wpływem warunków klimatycznych na rośliny. Pierwszy na świecie kalendarz pyłkowy opracowano w Stanach Zjednoczonych w 1935 roku (Dyakowska 1959), natomiast w Polsce
– w 1939 roku. Został on wykonany przez M. Obtułowicza, inicjatora badań aeropalinologicznych w Polsce, i przedstawiał sezony kwitnienia oraz pylenia roślin
alergennych (traw i ważniejszych drzew) z okolic Krakowa (Szczepanek 2006).
W okresie powojennym badania zawartości pyłku w powietrzu oraz kalenda65
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rze pyłkowe dla różnych miast w Polsce wykonywano sporadycznie (Weryszko
-Chmielewska 2007). Stały monitoring ziaren pyłku rozpoczął dopiero K. Szczepanek w 1982 roku w Krakowie. Wyniki 10-letnich pomiarów posłużyły mu do
opracowania bardziej szczegółowego kalendarza pyłkowego dla Krakowa (Szczepanek 1994a). Wykonywanie kalendarzy pyłkowych w kolejnych latach pozwala
uchwycić zróżnicowanie czasu trwania okresów z dużą koncentracją ziaren pyłku
poszczególnych roślin. Tak przedstawione wieloletnie pomiary aeropalinologiczne w danym miejscu pozwalają także dokładniej określić wpływ czynników mete-

Ryc. 8. Kalendarz pyłkowy dla Krakowa, dane średnie z lat 1995-2005 (Myszkowska 2006)
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orologicznych, geomorfologicznych czy zanieczyszczenia środowiska na przebieg
sezonów pyłkowych (Piotrowicz, Myszkowska 2008).
W aerobiologii podstawowym terminem charakteryzującym sezonowość
(cykliczność) występowania pyłku w powietrzu jest tzw. „sezon pyłkowy” (Weryszko-Chmielewska 2007). Za niepoprawny uznano natomiast termin „okres
pylenia”. W ciągu roku można wyznaczać daty początku, końca i długość trwania
sezonów pyłkowych poszczególnych roślin lub wyróżniać tzw. okresy fenologiczne związane z uwalnianiem się pyłku różnych grup roślin (Edmonds 1979).
W strefie klimatu umiarkowanego roczny cykl występowania pyłku w powietrzu można podzielić na 3 lub 4 okresy fenologiczne. Są one związane z występowaniem w powietrzu pyłku drzew oraz pyłku roślin zielnych (rocznych i wieloletnich)
(Szczepanek 1994b, Kasprzyk 1996). Wyróżnione, charakterystyczne okresy to:
− wczesnowiosenny, w którym dominują ziarna pyłku drzew kwitnących przed
rozwojem liści: leszczyna (Corylus), olsza/olcha (Alnus), topola (Populus) i brzoza (Betula); okres ten rozpoczyna się często już w styczniu i trwa do końca maja,
− późnowiosenny/wczesnoletni, trwający od maja do połowy czerwca, w którym pojawiają się ziarna pyłku roślin kwitnących równolegle z rozwojem liści;
w tym okresie dominują w powietrzu ziarna pyłku dębu (Quercus), buka (Fagus),
jesionu (Fraxinus) i sosny (Pinus) oraz pierwsze ziarna pyłku traw (Poaceae),
− letni, w którym najliczniej grupę stanowią ziarna pyłku traw (Poaceae); w powietrzu pojawiają się w tym czasie również ziarna pyłku lipy (Tilia) i niektórych
roślin zielnych: pokrzyw (Urtica), babki (Plantago) czy szczawiu (Rumex),
− późnoletni/wczesnojesienny,
trwający od sierpnia do wrze- Tab. 28. Kolejność pojawiania się w powieśnia lub początku października; trzu ziaren pyłku wybranych taksonów roślin
w tym okresie utrzymują się (Weryszko-Chmielewska 2007)
w powietrzu jeszcze ziarna pyłku traw (Poaceae), ale dominują ziarna pyłku innych roślin
zielnych z grupy tzw. chwastów,
m.in. bylicy (Artemisia), komosy
(Chenopodium), babki (Plantago) oraz ambrozji (Ambrosia).
W przypadku gdy wiosna zaczyna się późno, trudno jest wyróżnić
dwa okresy: wczesno- i późnowiosenny (Weryszko-Chmielewska 2007).
W ciągu roku ziarna pyłku poszczególnych taksonów roślin pojawiają się w powietrzu regularnie
67

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

w tej samej kolejności i są związane z porą roku (Weryszko-Chmielewska 2007).
Następstwo występowania ziaren pyłku niektórych roślin w Polsce przedstawiono
w tabeli 28. Oczywiście w poszczególnych regionach kraju mogą one nieco odbiegać od przedstawionego schematu. Dlatego też istotne jest, aby sezony pyłkowe
i kalendarze pyłkowe wyznaczać/wykonywać dla określonych regionów czy lokalnych stanowisk pomiarowych (Weryszko-Chmielewska 2007).
W związku z tym, że warunki pogodowe mają duży wpływ na przebieg
sezonów pyłkowych, i to nie tylko w danym sezonie, ale i w roku poprzedzającym kwitnienie, analizując sezony pyłkowe często uwzględnia się pojedyncze
elementy meteorologiczne, głównie temperaturę powietrza (Gonzalez Minero
i in. 1999, Garcia-Mozo i in. 2000, Emberlin i in. 2002, Latałowa i in. 2002;
Myszkowska i in. 2006; Piotrowicz, Myszkowska 2006), opady atmosferyczne
(Emberlin i in. 1994, 2007; Galán i in. 1998a, Peternel i in. 2004), wilgotność
powietrza (Bartková-Ščevková 2003) lub też kilka elementów równocześnie
(Galán i in. 1998b, Walanus 1994, Gioulekas i in. 2004; Stępalska, Wołek 2005;
Piotrowicz, Myszkowska 2008; Stępalska i in. 2008, Kasprzyk 2008), np. temperaturę powietrza, prędkość i kierunek wiatru (Emberlin i in. 1997; Puc, Wolski
2002; Stępalska i in. 2002), a także czynniki cyrkulacyjne (Fehér, Járai-Komlódi
1998; Makra i in. 2006, Hart i in. 2007, Kasprzyk 2008, Stach i in. 2008, Stępalska i in. 2008). K. Laaidi (2001), przewidując dni z wysokim stężeniem ziaren
pyłku brzozy, uwzględniła typy pogody sklasyfikowane przez Bénichou’a, m.in.
na podstawie wartości geopotencjału powierzchni izobarycznej 1000 i 500 hPa,
wilgotności względnej powietrza na poziomie 900 hPa, wilgotnoadiabatycznych
zmian temperatury powietrza na poziomie 850 hPa i pionowym gradiencie temperatury między 850 i 700 hPa (Laaidi 2001).
Analizy sezonów pyłkowych w wielu krajach Europy wykazały, że ich daty
początku i końca, szczególnie roślin kwitnących wczesną wiosną, rozpoczynają
się coraz wcześniej. Okres kwitnienia natomiast u niektórych taksonów trwa
dłużej. Zwykle towarzyszy mu wzrost liczby ziaren pyłku w sezonie (tzw. sumy
rocznej ziaren). Przyczyn tych zmian szuka się w zmienności klimatu (Emberlin
i in. 2007).

1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych
W pracy wykorzystano trzy rodzaje danych:
– meteorologiczne z lat 1901-2008,
– fenologiczne (fito- i zoo-) z lat 1946-1960,
– aeropalinologiczne (dobowe stężenia ziaren pyłków roślin w powietrzu) z lat
1991-2008.
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Pomiary i obserwacje meteorologiczne
Dane meteorologiczne pochodzą z archiwum Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stacja położona jest w centrum Krakowa, na terenie Ogrodu Botanicznego
UJ zlokalizowanego przy ulicy Kopernika 27 (Ryc. 9, kolorowa wkładka). Pomiary
na tej stacji prowadzone są w dwóch punktach pomiarowych, na tzw. Stacji Historycznej (Collegium Śniadeckiego, Fot. 1) oraz w północno-wschodniej części
Ogrodu Botanicznego, w standardowym ogródku meteorologicznym.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z pomiarów
i obserwacji prowadzonych głównie na Stacji Historycznej (φ 50°04’ N, λ 19°58’
E). Historia powstania i działalności tej stacji oraz metody pomiarów zostały
szczegółowo opisane w publikacjach: J. Trepińskiej (1982, 1992, 1993, 1997, 2005,
2007), B. Obrębskiej-Starklowej (1982), J. Trepińskiej i K. Kowanetza (2000) oraz
J. Trepińskiej i K. Piotrowicz (2006).
W początkowym etapie pracy analizie poddano wszystkie podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne prowadzone na Stacji Historycznej od 1792 roku.
Niestety niektóre z elementów meteorologicznych zaczęto mierzyć lub obserwować
znacznie później, np. opady atmosferyczne od sierpnia 1849 roku, zachmurzenie
od grudnia 1862 roku, usłonecznienie od czerwca 1883 roku, pokrywę śnieżną
od stycznia 1921 roku. Dlatego też w toku dalszego postępowania zdecydowano,
aby wykorzystać do analizy jedynie pomiary i obserwacje z lat 1901-2008 następujących elementów:
− temperatury powietrza (średnią dobową, maksymalną i minimalną) (w °C)
(Tab. 29),
− wielkości zachmurzenia (w %),
− usłonecznienia rzeczywistego (w godz.),
− wilgotności powietrza, a zwłaszcza ciśnienia (prężności) pary wodnej (w hPa)
w poszczególnych terminach pomiarowych (Tab. 29),
− sum dobowych opadów atmosferycznych (w mm),
− grubości pokrywy śnieżnej w porannym terminie obserwacyjnym (w cm),
− występowania burzy w ciągu dnia.
W pracy nie wykorzystano m.in. pomiarów wiatru z uwagi na kilkakrotne
przenoszenie wiatromierzy, przerwy w pomiarach spowodowane awariami przyrządów oraz ich niekorzystne usytuowanie w niektórych latach (znaczne osłonięcie
przez rozrastające się drzewa). Z tego powodu nie można uzyskać jednorodnych
i miarodajnych danych anemologicznych w długim okresie (Kowanetz 2007).
Informacje o sposobie pomiarów i homogeniczności poszczególnych elementów meteorologicznych można znaleźć w kolejnych rozdziałach monografii „Klimat Krakowa w XX wieku” (Matuszko 2007a). W tej książce znajdują się
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Tab. 29. Terminy obserwacji oraz sposoby obliczania średniej dobowej temperatury
powietrza w Krakowie

* czas miejscowy (krakowski) jest przesunięty w stosunku do czasu środkowoeuropejskiego o 20 minut. Pomiary
były wykonywane między 6 a 7, 14 a 15 i ok. 21 czasu miejscowego, tj.: 5.40-6.40, 13.40-14.40 i około 20.40 czasu
środkowoeuropejskiego

również wyniki analizy wieloletniej zmienności poszczególnych elementów meteorologicznych, dlatego też nie będą one omawiane w niniejszym opracowaniu.
Ograniczono się jedynie do podania najbardziej istotnych informacji dotyczących
wykorzystanych danych krakowskiej serii pomiarów i obserwacji.
Temperatura powietrza w Krakowie była mierzona na Stacji Historycznej
przy użyciu termometrów (zwykłego, maksymalnego i minimalnego) zlokalizowanych w klatce meteorologicznej przy oknie o ekspozycji NNW, na wysokości
drugiego piętra Collegium Śniadeckiego (220 m n.p.m., 12 m n.p.g.) (Fot. 1).
W tabeli 29 podano terminy obserwacji i sposoby liczenia średniej dobowej temperatury powietrza, które niestety w czasie ponad dwustuletniej serii pomiarów
kilkakrotnie uległy zmianie (Piotrowicz 2007b). Nie wpłynęło to jednak znacząco na jednorodność serii. Wzory do obliczenia średniej temperatury powietrza
konstruowano tak, aby końcowe wyniki były bardzo zbliżone. Wpływ nietypowego usytuowania klatki meteorologicznej na przebieg temperatury powietrza
był przedmiotem analizy M. Morawskiej-Horawskiej (1978) oraz J. Trepińskiej
(1971, 1991). Określono więc różnicę w przebiegu temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej powietrza na dwóch wysokościach – 200 i 1200 cm nad
poziomem gruntu w ciągu dnia. Różnice okazały się stosunkowo niewielkie, natomiast współczynniki korelacji pomiędzy wartościami temperatury na tych dwóch
poziomach – wysokie i istotne statystycznie (>0,94, jedynie w lutym 0,76) (Trepińska 1991). Zdaniem M. Morawskiej-Horawskiej (1978) w ciągu całego roku
i we wszystkich trzech terminach pomiarowych, łączne oddziaływanie budynku
i klatek meteorologicznych, w których umieszczone są termometry, może być
zarówno ogrzewające, jak i ochładzające. W porannym i wieczornym terminie
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pomiarowym przeważa ogrzewający wpływ budynku, natomiast w południowym
– ochładzający (Morawska-Horawska 1978). W niniejszym opracowaniu bardziej
istotne są zmiany temperatury powietrza w przebiegu wieloletnim niż wynikające
z wysokości usytuowania klatki meteorologicznej. Miejsce pomiarów nie uległo
zmianie, położenie termometrów było przez cały czas na takiej samej wysokości,
można więc oszacować „poprawkę” wynikającą z takiego położenia przyrządów.
Usłonecznienie, czyli liczba godzin, podczas których tarcza słoneczna nie
jest zasłonięta przez chmury (do powierzchni Ziemi dopływa bezpośrednie promieniowanie słoneczne; Niedźwiedź 2003), jest mierzone na dachu Collegium
Śniadeckiego od czerwca 1883 roku do dziś, w tym samym miejscu, przy użyciu
heliografu tego samego typu – Campbella-Stokesa. Szczegółowe badania D. Matuszko (2007b) dowiodły, że mimo gęstej zabudowy centrum miasta, otoczenie
stacji nie stanowi przeszkody do rejestracji usłonecznienia. W opracowaniu wykorzystano sumy dobowe usłonecznienia rzeczywistego (w godzinach) dla każdego dnia w analizowanym wieloleciu (1901-2008). Obliczono również, także dla
każdego dnia, wartość usłonecznienia względnego (w %). Usłonecznienie względne jest to stosunek usłonecznienia rzeczywistego do usłonecznienia możliwego
(czasu od wschodu do zachodu Słońca). Usłonecznienie możliwe jest uwarunkowane położeniem geograficznymi miejsca i porą roku. Do jego obliczenia wykorzystano Tablice słoneczne... (1976).
Zachmurzenie, zdaniem D. Matuszko (2007c), jest kompleksowym wskaźnikiem stanu atmosfery. Wywiera wpływ na bilans radiacyjny Ziemi i atmosfery,
a tym samym na przebieg m.in. temperatury powietrza i występowanie opadów
atmosferycznych. Zachmurzenie zostało więc uznane przez D. Matuszko (2007c)
za jeden z najważniejszych elementów pogody i klimatu, a krakowska seria obserwacji – za jednorodną. W niniejszej pracy wykorzystano jedynie średnią dobową
wielkość zachmurzenia, obliczoną jako średnią arytmetyczną z trzech terminów
pomiarowych (bez terminu nocnego, 1.00 godz. czasu środkowoeuropejskiego;
Tab. 29). Dla uproszczenia wartość zachmurzenia ogólnego podawano w procentach (0% – niebo bezchmurne, 100% – całkowicie zachmurzone). Wynikło to m.in.
z faktu przeliczenia całej serii według jednej metody, gdyż do końca 1990 roku
wielkość zachmurzenia określano w skali od 0 do 10, a od 1 stycznia 1991 roku
– od 0 do 8 (w oktantach). Taki sposób podawania wielkości zachmurzenia w procentach był bardzo często stosowany w klasyfikacjach typów pogody, m.in. przez
A. Wosia (1999), choć niektórzy autorzy pozostali przy skali w oktantach (Marsz
1992 – Tab. 7; Ferdynus 1997, 2004 – Tab. 8; Lecha Estela 1998 – Tab. 12).
Wilgotność powietrza i jej wieloletnia zmienność w Krakowie były przedmiotem szczegółowych studiów A. Wypych (2003, 2004). Parametry wilgotności dla całej serii pomiarów zostały obliczone według Tablic psychrometrycznych
A. Rojeckiego (1959), gdyż były prowadzone przy użyciu psychrometru Augusta
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(termometr suchy i zwilżony). Położenie miasta w dolinie Wisły, między obszarami wyżynnymi a Karpatami, wpływa na większą roczną zmienność parametrów wilgotności niż w ośrodkach zlokalizowanych na nizinach (Wypych 2007).
W przebiegu wieloletnim tego elementu meteorologicznego szczególnie wyraźnie
zaznacza się wpływ rozwoju miasta: wzrost gęstości zabudowy i liczby mieszkańców, rozbudowa sieci komunikacyjnej, zmiana użytkowania terenu (powiększenie
terenów pokrytych asfaltem i betonem, a zmniejszenie powierzchni terenów zielonych). Redukcji uległy powierzchnie retencyjne wód opadowych oraz utrudniony został przebieg procesów parowania i transpiracji (Wypych 2007). Szczególnie wyraźny spadek wilgotności względnej powietrza nastąpił po 1970 roku.
W związku z tym zdecydowano, aby w tej pracy do analizy sezonowego zróżnicowania pogody, wykorzystać jedynie prężność pary wodnej, a dokładniej wyznaczony na jego podstawie dzień parny. Za taki dzień, według kryterium Scharlau’a,
uznaje się każdy, w którym przynajmniej w jednym terminie pomiarowym ciśnienie pary wodnej było wyższe bądź równe 18,8 hPa. Stan parności był kilkakrotnie wykorzystywany jako jedno z kryteriów wyróżniających typ pogody, między
innymi przez K. Błażejczyka (1979, Tab. 11) czy L. B. Lecha Estela (1998; Tab.
12). Parność wpływa niekorzystnie na człowieka – utrudnia oddychanie i odprowadzanie ciepła z organizmu, zaburzając naturalną termoregulację (Kozłowska
-Szczęsna i in. 1997). W Polsce dni parne pojawiają się najczęściej w lecie, choć
w Krakowie ich potencjalny okres występowania przypada od marca do października (Wypych 2007; Piotrowicz, Wypych 2006). Analiza występowania takich dni
pozwala więc lepiej scharakteryzować pogodę ciepłej połowy roku.
Opady atmosferyczne rozpoczęto mierzyć w Krakowie w sierpniu 1849 roku
(Twardosz 2007). Przeprowadzona przez R. Twardosza (1997) weryfikacja danych
oraz analiza ich jednorodności spowodowała, że można wykorzystać do analiz
naukowych serię dobowych pomiarów od 1863 roku. Od tego roku możliwe było
ujednorodnienie wielkości dobowych sum do współcześnie obowiązującej doby
opadowej, czyli od godz. 6.00 do 6.00 UTC (od 7.00 do 7.00 CSE – czasu środkowoeuropejskiego). Po temperaturze powietrza, suma dobowa opadów jest najczęściej
wykorzystywanym elementem meteorologicznym w klasyfikacjach typów pogody.
Pokrywa śnieżna była regularnie mierzona w Ogrodzie Botanicznym UJ dopiero od 1921 roku. Jednakże wcześniej, już z końcem XIX wieku, w dziennikach
obserwacyjnych odnotowywano niepełne informacje dotyczące opadów śniegu
i wzmianki o tworzeniu się pokrywy śnieżnej, bez podania jej grubości (wysokości). W kolumnie zjawisk znaczono symbolem gwiazdki (•) dni, w których ona
występowała. Dlatego też na potrzeby niniejszego opracowania zdecydowano
się uzupełnić liczbę dni z pokrywą śnieżną od 1901 roku. Po 1920 roku za dzień
z pokrywą śnieżną uznano taki, w którym w porannym terminie pomiarowym,
o 6.00 UTC (7.00 CSE) śnieg pokrywał co najmniej połowę obserwowanego terenu i miał grubość co najmniej 1 cm. Uwzględnione więc zostały dni, przy któ72
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rych w miesięcznych wykazach spostrzeżeń meteorologicznych widniał symbol
oznaczający pokrywę śnieżną (•) lub pokrywę śnieżną z przerwami (• prz.). Nie
zostały wzięte pod uwagę dni, w których pokrywa śnieżna zajmowała mniej niż
połowę badanego terenu, czyli oznaczone symbolami – płaty (pł.) i ślad (śl.).
Uzupełnienia i weryfikacji liczby dni z pokrywą śnieżną w latach 1901-1920
dokonano na podstawie innych elementów meteorologicznych – sumy dobowej
opadów, ich rodzaju i przebiegu temperatury powietrza. W analizie dane z tego
okresu będą jednak traktowane z należytą ostrożnością, gdyż autorka ma świadomość ich niepewności. Wykorzystanie w niniejszym opracowaniu informacji
o stanie pokrywy śnieżnej, z uwagi na jej praktyczne znaczenie w wielu dziedzinach życia człowieka (transporcie, komunikacji, budownictwie) wydaje się konieczne, zwłaszcza że pozwala bardziej obiektywnie wyznaczyć daty początku
i końca sezonu zimowego. Zdaniem M. Falarz (2007) stan pokrywy śnieżnej stanowi wynik jednoczesnego oddziaływania m.in. warunków termicznych, opadowych,
solarnych, wiatrowych, a pośrednio również warunków cyrkulacji atmosferycznej.
Burza jest jednym z wielu zjawisk atmosferycznych notowanych na krakowskiej stacji, ale jedynie to zdecydowano się wykorzystać do analizy. W pracy każdy dzień z badanego wielolecia, a ściślej mówiąc – dobę (od godz. 00.01 do 24.00
UTC), zaklasyfikowano do dwóch grup – z występowaniem burzy lub burzy odległej oraz bez tego zjawiska. Jeśli burza (burza odległa) miała miejsce na przełomie
doby, wówczas zaliczano ją do obu dni. Takich przypadków nie było jednak wiele.
Wieloletnia zmienność występowania tego zjawiska w Krakowie została szczegółowo zbadana przez Z. Bielec (2001) oraz porównana z seriami obserwacji w innych
miastach w Polsce (Bielec-Bąkowska 2002, 2003).
Wielokrotnie stwierdzano, że krakowska seria obserwacji meteorologicznych
jest reprezentatywna dla znacznego obszaru Europy, o promieniu co najmniej 300 km,
z wyjątkiem regionów położonych na wysokości ponad 500 m n.p.m. (Hess 1974,
Trepińska 1999). Wieloletnie zmiany temperatury powietrza w innych miastach
Europy były synchroniczne z tymi w Krakowie (Kożuchowski, Trepińska 1986).
Należy jednak pamiętać, że na klimat współczesnego, dużego miasta obok czynników naturalnych, takich jak rzeźba terenu, stosunki wodne, roślinność, ogromny wpływ ma gospodarcza działalność człowieka (zabudowa, przemysł, komunikacja). Przeobrażenie środowiska geograficznego, będące skutkiem urbanizacji
i uprzemysłowienia, powoduje znaczące zmiany klimatu naturalnego. Do głównych czynników kształtujących klimat miasta należą: zabudowa („rzeźba miasta”), charakterystyczne podłoże, w którym dominuje asfalt, beton, kamień, szkło
i metal, oraz zanieczyszczenie powietrza pochodzące ze spalania węgla i innych
paliw. Rozstrzygnięcie problemu, jak duży jest w stosunku do naturalnego wpływ
antropogeniczny, nie jest zagadnieniem łatwym, dlatego też przy omawianiu sezonowego zróżnicowania typów pogody w Krakowie czynniki te będą traktowane
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łącznie, zwłaszcza że na mieszkańców miasta, ich zdrowie, samopoczucie i gospodarczą działalność, wywiera wpływ klimat kształtowany zarówno przez czynniki
naturalne, jak i antropogeniczne, i to zarówno w skali lokalnej, jak i w mezoskali.

Spostrzeżenia fenologiczne
W pracy wykorzystano spostrzeżenia (fito- i zoofenologiczne) z lat 1946-1960 opublikowane w „Rocznikach fenologicznych” (1946-1960). Były one
prowadzone w Krakowie, w Ogrodzie Botanicznym oraz dzielnicy Kurdwanów
i Podgórze, a także w kilku stacjach zlokalizowanych w okolicy miasta: Libertowie, Piekarach, Czernichowie i Krzeszowicach (Tab. 30; Ryc. 9, kolorowa wkładka). W każdej z wymienionych stacji nie co roku prowadzono spostrzeżenia nad
wszystkimi roślinami i zwierzętami uwzględnionymi w „Rocznikach fenologicznych” lub obserwowano je tylko przez krótki okres. W niektórych latach, dzięki
prowadzącym spostrzeżeniom równocześnie nawet na 3 stacjach, możliwa była
weryfikacja jakości opublikowanych danych. Dla większej pewności uzupełnioną
i zweryfikowaną serię porównano z obserwacjami prowadzonymi w miejscowościach: Góra, Bieńkówka i Książnice Wielkie (Tab. 30, Ryc. 9, kolorowa wkładka).
Te posterunki fenologiczne, wprawdzie znacznie oddalone od Krakowa, okazały
się bardzo przydatne do sprawdzenia jednorodności serii, zwłaszcza że spostrzeżenia fenologiczne prowadzone były w tych miejscowościach przez wiele lat.
Spośród dużej liczby spostrzeżeń fenologicznych (około 50 gatunków roślin
w kilku fazach rozwoju i 9 zoofenologicznych pojawów, co daje bazę około 200
dat rocznie), w niniejszej pracy, po przeprowadzonej wnikliwej kontroli danych,
ograniczono się jedynie do przedstawienia niewielkiego ich fragmentu (Tab. 31).
Dane te dają jednak możliwość wyróżnienia wszystkich ośmiu fenologicznych pór
roku (Tab. 31). Jedynie lato reprezentuje jedna fenofaza – kwitnienie lipy drobnolistnej (Tilia cordata). Pozostałe fenofazy reprezentujące tę porę roku nie były
regularnie obserwowane w Krakowie i okolicy. Przeprowadzone porównanie z inTab. 30. Wykaz stacji fenologicznych uwzględnionych w opracowaniu
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Tab. 31. Rośliny przewodnie fenologicznych pór roku uwzględnione w opracowaniu

nymi fenofazami (dojrzewanie owoców, początek żniw) dowiodło, że kwitnienie
lipy drobnolistnej wystarczająco reprezentuje datę początku fenologicznego lata.
W tabeli 31 wymieniono najczęściej
używane nazwy fenologicznych pór Tab. 32. Zoofenologiczne pojawy uwzględnione
roku. W niniejszym opracowaniu w opracowaniu
zdecydowano się używać te, które
zaznaczono czcionką pogrubioną.
Wśród spostrzeżeń zoofenologicznych w pracy wykorzystano
jedynie daty przylotu 6 ptaków oraz
pojawy 2 gatunków owadów i 1 płazów (Tab. 32). Mogą one reprezentować jedynie początek 2 fenologicznych pór roku – przedwiośnia
i wczesnej wiosny.
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Weryfikacja danych polegała na porównaniu metodą korelacyjną odpowiednich serii i odrzuceniu wątpliwych wartości, za które uznano te różniące
się o więcej niż 5 dni w przypadku danej fazy rozwojowej rośliny lub pojawu
zwierząt obserwowanych równolegle na analizowanych stacjach. Podobną metodę kontroli materiałów fenologicznych stosowała B. Obrębska-Starklowa (1977).
Ostatecznie uwzględniono jedynie 11 roślin (Fot. 2-13), przy czym niektóre z nich
w kilku fazach rozwojowych, 6 gatunków ptaków (Fot. 14-19), 2 gatunki owadów
(Fot. 20, Fot. 21) i 1 płazów (Fot. 22). Ich krótką charakterystykę przedstawiono
poniżej. W przypadku roślin, które były analizowane w niniejszym opracowaniu
również w części dotyczącej sezonów pyłkowych, zwrócono uwagę na ich działanie alergizujące. Nazewnictwo rodzin, rodzajów i gatunków przyjęto za Z. Mirkiem
i in. (2002).
Leszczyna pospolita (Corylus avellana), znana również jako orzech laskowy, jest krzewem powszechnie występującym w polskich lasach, zadrzewieniach śródpolnych oraz zaroślach i parkach
nawet w centrum miast. Kwitnie przed rozwojem liści, najwcześniej wśród roślin, których ziarna
pyłku mają silne działanie alergizujące, choć nie wywołują ostrych objawów z uwagi na niezbyt wysoką koncentrację w powietrzu (najczęściej 20-30 ziaren w 1m3) (Myszkowska i in. 2002). Wiatropylne kwiaty żeńskie są osłonięte brunatnymi łuskami, z których wyrastają czerwone znamiona, natomiast kwiaty męskie mają postać zwisających, cylindrycznych kotek o długości 4-8 cm w kolorze
brązowożółtym, które wykształcają się już jesienią poprzedniego roku (Fot. 2). Jeden kwiat męski
produkuje około 36 tys. ziaren pyłku, a jedna kotka – około 9 mln (Weryszko-Chmielewska 2007).
Wierzba iwa (Salix caprea) jest krzewem lub niewielkim drzewem, który na terenie Polski rośnie
głównie w wilgotnych lasach i zaroślach. Kwitnie przed, rzadziej równocześnie z rozwojem liści.
Kwiatostany wierzby iwy mają postać kotek o różnych kształtach (Fot. 3). Kwiatostany męskie (powszechnie znane jako bazie) są owalne, o długości 3-4 cm, koloru biało-szarego z pylnikami zabarwionymi na żółto, natomiast żeńskie – cylindryczne, koloru zielonawego i długości do 10 cm (Gostyńska-Jakuszewska 1992b). Kwiaty są owadopylne, lecz duża ilość pyłku jest przenoszona przez
wiatr. Ziarna pyłku wierzb mają słabe działanie alergenne (Weryszko-Chmielewska 2007).
Podbiał pospolity (Tussilago farfara) jest byliną. Rośnie na glebach gliniastych i w miejscach kamienistych (piarżyskach, żwirowiskach nadrzecznych, osuwiskach, skarpach przydrożnych, urwistych
brzegach rzek oraz hałdach i pogorzeliskach). Kwitnie na żółto przed rozwojem liści. Kwiaty są
małe, zebrane w kwiatostan typu koszyczek (Fot. 4). Łodygi kwiatostanowe o długości do około
15 cm są pokryte czerwonawymi łuskami (Walas 1971). Nie należy do roślin alergennych.
Brzoza brodawkowata (Betula pendula = Betula verrucosa), zwana też brzozą zwisłą, należy do najbardziej rozpowszechnionych w Polsce gatunków z rodzaju Betula. Powszechnie występuje w lasach,
parkach, przy drogach. Wyróżnia się charakterystycznym kredowobiałym pniem, z łuszczącymi się,
cienkimi płatami. Osiąga wysokość do 30 m. Kwitnie równocześnie z rozwojem liści. Kwiaty męskie
tworzą zwisające, walcowate skupienia w postaci kotek o długości do 10 cm (Fot. 5). Kwiatostany
żeńskie mają postać kotków o długości 2-4 cm, które umieszczone są na bocznych krótkopędach,
a przez zimę ukryte w pąkach (Gostyńska-Jakuszewska 1992a). Pyłek brzozy, obok pyłku traw, jest
najczęstszym alergenem roślinnym wywołującym alergię wziewną w Europie Północnej i Środkowej (D’Amato i in. 2007). W Polsce około 50% osób z alergią pyłkową wykazuje uczulenie na pyłek
brzozy, natomiast około 10-15% z tej grupy jest uczulonych tylko na alergeny pyłku brzozy (alergia
monowalentna) (Myszkowska, Piotrowicz 2009). Jeden kwiat męski wytwarza około 20 tys. ziaren
pyłku, a jedna kotka 5,4 mln (Weryszko-Chmielewska 2007).
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Czeremcha zwyczajna (Padus avium) jest krzewem lub niewielkim drzewem powszechnie występującym w lasach łęgowych i często sadzonym w parkach (Fot. 6). Zwisające, białe groniaste kwiatostany o długości do 15 cm, składają się z 12-40 kwiatów, które wykształcają się po rozwoju liści
(Kobendza 1955). Nie należy do roślin alergennych.
Mniszek pospolity (Taraxacum officinale), zwany też lekarskim, należy do roślin wieloletnich powszechnie występujących w Polsce. Rośnie na trawnikach, łąkach, przy drogach, na nieużytkach.
Potocznie zwany jest mleczem (botanicznie nazwa błędna), a w okresie tworzenia się owoców –
dmuchawcem. Kwitnie na żółto (Fot. 7). Nie należy do roślin alergennych.
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) jest dużym, okazałym drzewem z rozległą koroną o charakterystycznych dłoniozłożonych, dużych liściach (średnicy 30-40 cm), składających się
z 5-7 podłużnych listków. W związku z walorami dekoracyjnymi kasztanowiec bardzo często sadzony
jest w parkach, wzdłuż alei, przy drogach. Kwiaty, w kolorze białym z żółtymi lub czerwonymi plamkami u nasady, zebrane są po 20-50 sztuk w groniaste wzniesione kwiatostany o długości do 30 cm
(Fot. 8). Owocem kasztanowca jest jasnozielona, mięsista, opatrzona kolcami torebka o średnicy około 6 cm. W jej wnętrzu znajduje się zwykle 1-3 okrągławych, czerwonobrunatnych, pokrytych błyszczącą skórką nasion o średnicy nawet do 4 cm (Zarzycki 1959). Nie należy do roślin alergennych.
Lilak pospolity (Syringa vulgaris), znany też pod nazwą bez lilak, jest krzewem mającym bardzo
dekoracyjny charakter z uwagi na niebieskofioletowe, gęste kwiatostany o silnym, przyjemnym zapachu, które są zebrane w stożkowate wiechy o długości 10-15 cm (Fot. 9). Powszechnie sadzony jest
w parkach, ogrodach, przy domach (Browicz 1967). Nie należy do roślin alergennych.
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) zwana jest także grochodrzewem. Jest to drzewo ozdobne,
często rosnące w parkach, na osiedlach, w zadrzewieniach śródpolnych. Charakteryzuje się występowaniem na gałęziach, dużych, ostrych cierni. Intensywnie pachnące, białe kwiaty tworzą zwisające,
gęste grona o długości do 20 cm (Kostrakiewicz 1959) (Fot. 10). Nie należy do roślin alergennych.
Bez czarny (Sambucus nigra), zwany także potocznie bzem lekarskim, jest dużym krzewem o wysokości do około 10 m. Porasta nieużytki, zarośla śródpolne i zręby leśne, a także obrzeża lasów. Kwiaty w kolorze białym lub kremowym, o średnicy około 5 mm, zebrane są w duże (10-20 cm), stojące
baldachokształtne kwiatostany (Fot. 11). Roślina ta wytwarza małe, kuliste owoce koloru czarnego
(Zarzycki 1967). Nie należy do roślin alergennych.
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) jest wysokim, okazałym drzewem o szerokiej koronie. Jest ona
ważnym składnikiem lasów liściastych, głównie grądów. Często sadzona jest w parkach, wzdłuż
dróg, na osiedlach, przy domach czy kościołach. Wierzchotkowe kwiatostany składają się z 3-16
obupłciowych kwiatów, o średnicy około 1 cm i kolorze białożółtawym, wydzielają intensywny zapach (Jasiewicz 1959) (Fot. 12). Nie należy do roślin alergennych. Fenologiczną jesień (tzw. właściwą) reprezentuje zmiana barwy liści (Fot. 13) oraz ich opadanie (tzw. późna jesień – bezlistna).
Skowronek zwyczajny, polny (Alauda arvensis) jest licznie występującym ptakiem lęgowym w Polsce (Tomiałojć 1990). To mały ptak (długość 17-19 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 30-35 cm) zimujący
w basenie Morza Śródziemnego i przylatujący do Polski na okres lęgowy (Bor 1948, Kruszewicz
2006). Obie płci upierzone są jednakowo, w kolorze szaroziemistym, z ciemniejszym kreskowaniem, które powoduje, że doskonale się maskują w środowisku (Sokołowska 1961). Spód natomiast
mają brudnobiały z brązowym kreskowaniem na piersi, a na głowie krótki, ledwo widoczny czubek
(Fot. 14). Najczęściej skowronka można spotkać na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach. Corocznie odnotowuje się zimowanie kilkudziesięciu osobników, wyjątkowo do 300, m.in. na Dolnym
Śląsku (Tomiałojć 1990).
Drozd śpiewak (Turdus philomelos) jest średniej wielkości ptakiem wędrownym (długości 21-23 cm
i rozpiętości skrzydeł 32-36 cm) (Kruszewicz 2006). Spotykany jest coraz częściej w parkach i ogrodach, a powszechnie zamieszkuje wszelkie lasy i zadrzewienie śródpolne (Tomiałojć 1990). Wierzch
ciała ma brunatnooliwkowy, boki i pierś rdzawopłowe z podłużnymi, ciemnymi plamami (Sokołowska
1961). Pióra boków i piersi stopniowo bledną, przechodząc w biel brzucha i podogonia (Fot. 15).
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Bocian biały (Ciconia ciconia) jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawanych ptaków
przylatujących do Polski na okres lęgowy (Fot. 16). Powszechnie występuje na terenach trawiastych
i uprawnych, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych lub bagien czy wilgotnych, okresowo zalewanych łąkach. Nie unika siedzib ludzkich, dlatego też często gnieździ się w środku wsi czy na terenach
podmiejskich, nawet wzdłuż dróg. Pojawia się też na wysypiskach śmieci. Bocian jest dużym ptakiem
o ciężarze 2-4 kg (długości 95-110 cm i rozpiętości skrzydeł 170-210 cm), z charakterystycznym biało-czarnym upierzeniem oraz czerwonym, długim dziobie i nogach (Kruszewicz 2005).
Kukułka (Cuculus canorus) należy do średniej wielkości ptaków wędrownych. Długość jej ciała
wynosi około 31-35 cm, natomiast rozpiętość skrzydeł około 60 cm (Kruszewicz 2005). Wierzch
upierzenia kukułki oraz jej głowa, szyja i pierś są jasnoszare, długi ogon jest nieco ciemniejszy
z białymi, okrągłymi plamami (Fot. 17). Spodnia część ciała jest pokryta biało-szarym, poprzecznym prążkowaniem. Tęczówki i pazury są żółte. Samice odróżnia od samców rdzawy nalot na szyi.
Gniazduje w parkach i ogrodach.
Jaskółka dymówka (Hirundo rustica) jest niewielkim ptakiem (długość ok. 17-22 cm, rozpiętość
skrzydeł ok. 32-35 cm) z rodziny jaskółkowatych, licznie przylatującym do Polski w ciepłej połowie
roku (Kruszewicz 2006). Charakteryzuje się wydłużonym ogonem, długimi, ostro zakończonymi
skrzydłami oraz upierzeniem z granatowym połyskiem na wierzchu, kremowym spodem oraz ceglastoczerwonym podgardlem i czołem (Bor 1948) (Fot. 18). Gatunek uległ silnej synantropizacji,
dlatego powszechnie występuje w pobliżu siedzib ludzkich (Tomiałojć 1990).
Wilga (Oriolus oriolus) jest średniej wielkości ptakiem o długości około 25 cm i rozpiętości skrzydeł
44-47 cm (Kruszewicz 2006). Charakteryzuje się barwnym upierzeniem (Fot. 19). Samce są jaskrawożółte z czarnymi skrzydłami i ogonem z żółtymi rogami, natomiast samice, skromniej ubarwione,
z żółtozielonym upierzeniem z kreskowanym spodem. Obie płci mają czerwone dzioby i oczy. Wilgi
gniazdują na wysokich drzewach, m.in. w starych parkach i ogrodach oraz małych zadrzewieniach
śródpolnych (Tomiałojć 1990).
Osa (Vespula sp.), podobnie jak pszczoła, należy do owadów błonkoskrzydłych. Osiąga długość około 25 mm. Charakteryzuje się kontrastowym ubarwieniem, zazwyczaj żółto-czarnym oraz posiadaniem żądła (Fot. 20).
Pszczoła (Apis sp.) należy do owadów błonkoskrzydłych o długości 7-18 mm. Charakteryzuje się ubarwieniem o różnej intensywności, od jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwonopomarańczowego (Fot. 21). Najczęściej pszczoły można spotkać na kwiatach podczas zbierania pyłku.
Żaba (Rana) należy do dość licznej rodziny płazów (Fot. 22). W Polsce powszechnie żyją m.in.
następujące gatunki: żaba trawna (Rana temporaria), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszka
(Rana ridibunda) i żaba moczarowa (Rana arvalis).

Dane z monitoringu aerobiologicznego
Dzięki charakterystycznym cechom morfologicznym powierzchni ziaren pyłku roślin ich obecność w powietrzu może być kontrolowana za pomocą pomiarów
aeropalinologicznych. W tym celu stosuje się różne techniki badawcze, najczęściej
metodę grawimetryczną (opadową) lub wolumetryczną (objętościową).
Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego od
1991 roku prowadzi pomiary aeropalinologiczne metodą wolumetryczną. Jest to
metoda zalecana przez Międzynarodowe Towarzystwo Aerobiologiczne (International Aerobiology Association). Wcześniej, w latach 1982-1997, pomiary w Krakowie były prowadzone metodą grawimetryczną przez K. Szczepanka (2006).
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Metoda wolumetryczna polega na zasysaniu powietrza, w którym znajdują
się m.in. ziarna pyłku roślin i zarodniki grzybów, a także drobne owady, fragmenty tkanek, plech czy zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne. Działanie aparatu
wolumetrycznego symuluje proces oddychania (Weryszko-Chmielewska 2007).
Wraz z pobranym powietrzem o objętości 10 litrów na minutę, cząstki osadzają
się na taśmie pokrytej lepikiem umieszczonej na bębnie obrotowym poruszającym się z prędkością 2 mm na godzinę. Z taśmy, zmienianej raz w tygodniu, wykonuje się preparaty mikroskopowe. Ziarna pyłku roślin i zarodników grzybów
zliczane są pod mikroskopem świetlnym w 400-krotnym powiększeniu jedną
z metod, tzw. pasków pionowych, poziomych lub pól losowych. Dane wykorzystane w tym opracowaniu, stężenie ziaren 9 taksonów roślin w 1 m3 na dobę
z lat 1991-2008 (Tab. 33), mierzone były metodą wolumetryczną i zliczane metodą
4 pasków poziomych.
W Krakowie do pomiarów aeropalinologicznych wykorzystywany jest obecnie aparat VPPS 2000 firmy Lanzoni Ltd. (Fot. 23), wcześniej (do 2003 roku)
używano aparatu Seven-Day Reccording Valumetric Spore Trap firmy Burkard.
Zmiana przyrządu nie wpłynęła na jednorodność serii. Miejsce pomiarów przez
cały czas było takie samo – dach budynku Collegium Śniadeckiego, około 20
m n.p.g. (205,7 m n.p.m.), czyli w pobliżu Stacji Historycznej, z której wykorzystano dane meteorologiczne.
W ciągu roku na krakowskiej stacji określa się stężenie około 40 ziaren pyłku roślin i spory dwóch typów zarodników grzybów (Altenaria i Cladosporium).
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano jedynie pomiary ziaren pyłku
tych taksonów roślin, które wymieniono w tabeli 33. Wyboru dokonano tak, żeby
uwzględnić pomiary ziaren pyłku tych roślin, których kwitnienie reprezentuje odpowiednią fitofenologiczną porę roku (leszczyny, brzozy, wierzby, kasztanowca,
lipy, bzu czarnego), a także tych, których daty początku, końca oraz czas trwania
sezonu pyłkowego mógłby być pomocny w porównaniu z wyróżnionymi klimatologicznymi i fenologicznymi porami roku (traw, pokrzywy, bylicy). Wprawdzie
miejsce pomiarów sąsiaduje z Ogrodem Botanicznym, niemniej jednak K. Szczepanek (2006) nie stwierdził dającego się wykazać wpływu składu florystycznego
najbliższego otoczenia na skład palinoflory. Niestety w ciągu analizowanych lat
wystąpiły przerwy w pomiarach niektórych taksonów roślin, co zostało odnotowane w ostatniej kolumnie tabeli 33.
Wśród danych pochodzących z monitoringu aerobiologicznego znalazły
się ziarna pyłku tych roślin, które zostały omówione w części poświęconej spostrzeżeniom fenologicznym. Dodatkowo uwzględniono jeszcze ziarna pyłku traw,
bylicy i pokrzywy.
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Tab. 33. Rośliny, których stężenie ziaren pyłku wykorzystano w opracowaniu

Trawy (Poaceae) są głównym komponentem roślinności łąkowej, pastwiskowej i stepowej
(Fot. 24). W Polsce rośnie około 300 gatunków traw (Falkowski 1982, Frey 2007). Zalicza się do
nich m.in. żyto (Secale cereale), kukurydzę (Zea mays), pszenicę (Triticum aestivum), owies (Avena sativa) i jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) oraz grzebienicę pospolitą (Cynosurus cristatus), kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus) czy mietlicę pospolitą (Agrostis capillaris). Z uwagi na to,
że różne gatunki kwitną w nieco innym czasie, ziarna pyłku obecne są w powietrzu przez znaczną
część okresu wegetacyjnego. Pyłek traw m.in. z rodzajów: życica (Lolium), wiechlina (Poa), tymotka
(Phleum), kupkówka (Dactylis) czy kostrzewa (Festuca) mają silne właściwości alergenne, dlatego
też w Polsce wywołują najwięcej polinoz (Weryszko-Chmielewska 2007). W monitoringu aeropalinologicznym ocena mikroskopowa ziaren pyłków poszczególnych gatunków jest bardzo trudna,
dlatego też do celów aerobiologicznych pozycję taksonomiczną stanowi rodzina Poaceae z oddzielnym wyróżnieniem zbóż (Myszkowska, Jenner 2009).
Rośliny reprezentujące rodzaj bylica (Artemisia) to głównie byliny. W Polsce powszechnie
występuje bylica pospolita (Artemisia vulgaris). Rośnie na polach, miedzach, nad brzegami rzek,
na przydrożach i siedliskach ruderalnych. Osiąga do 2,2 m wysokości. Kwiaty tej rośliny mają kolor
żółty lub czerwonawy i są zebrane w kwiatostany typu koszyczek (Fot. 25). Takich koszyczków jest
bardzo dużo, występują na szczycie łodygi, tworząc wiechowate skupienia (Żukowski 1971). Pyłek
bylicy ma silne właściwości alergizujące.
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem w Polsce
(Fot. 26). Rośnie głównie w lasach i zaroślach łęgowych oraz na siedliskach ruderalnych. Osiąga
do 1,5 m wysokości. Łodyga i liście pokryte są parzącymi włoskami. Zielonawe kwiaty zabrane
są w jednopłciowe, wiechowate kwiatostany o długości do 10 cm (Sychowa 1992). Pyłek pokrzywy,
pomimo dużego stężenia w powietrzu, ma słabe działanie alergizujące.

1.4. Metody opracowania
Zgodnie z założeniami klimatologii kompleksowej podstawowym źródłem
informacji o klimacie są stany (reżim) pogody i prawidłowość ich występowania
w wieloleciu (Bogucki, Woś 1994). Ze względu na różnorodność występujących
w atmosferze pogód niezbędna jest ich generalizacja. Pogodę ujmuje się więc
w określone typy, a te często łączy się w podtypy, zespoły, grupy, podgrupy czy kla80
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sy pogody (Błażejczyk 2004, Ferdynus 2004, Marsz 1992, Woś 1999). Przyjmuje
się w tym celu różne kryteria klasyfikacji i kombinacje wielu elementów meteorologicznych. Najczęściej procedura klasyfikacyjna pogody polega na przypisaniu
każdej dobie jednego z przedziałów wartości uwzględnionych elementów meteorologicznych. Doba charakteryzowana jest więc przez konkretną datę oraz kilka
uśrednionych i ekstremalnych wartości wybranych elementów meteorologicznych
występujących podczas jej trwania. Zdaniem Ł. A. Czubukowa (1962) określanie
typów pogody dla doby jest umotywowane występowaniem cyklu dobowego licznych elementów meteorologicznych oraz tym, że rytm dobowy odgrywa ważną
rolę w życiu człowieka oraz świecie roślin i zwierząt.
W rozdziale 1.2.1. Klasyfikacje typów pogody przedstawiono kilkanaście
różnych sposobów wyróżniania typów pogody. Ich przegląd pozwolił autorce
w pierwszej kolejności dokonać wyboru elementów meteorologicznych, a następnie kryteriów klasyfikacyjnych do wyróżnienia typów pogody w każdym dniu wielolecia 1901-2008. Metody postępowania przedstawiono w podrozdziale 1.4.1.

1.4.1. Metody klasyfikacji typów pogody i ich weryfikacja
Jak wspomniano w rozdziale 1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych
w początkowym etapie analizie poddano wszystkie elementy meteorologiczne,
które są mierzone lub obserwowane na Stacji Historycznej w Krakowie. W końcowym etapie wybrano jednak tylko kilka z nich (Tab. 34).
Temperatura powietrza była wykorzystywana w większości klasyfikacji
(patrz rozdział 1.2.1.). W związku z tym, że typy pogody mają stanowić w dalszej
kolejności podstawę wyróżniania pór roku przyjęto, że najlepiej będzie przyjąć
taką gradację wartości temperatury powietrza, aby była najbardziej zbliżona do
wartości progowych, które powszechnie wykorzystuje się w Polsce do podziału
na termiczne pory roku. Takie kryteria spełnia klasyfikacja zaproponowana przez
A. Wosia (1999). Dlatego też podstawą wyróżnienia w niniejszym opracowaniu
termicznych typów pogody były przedziały wartości temperatury powietrza zaproponowane przez A. Wosia (1999) (Tab. 6, Tab. 34). Zdaniem autorki najlepiej oddają one zróżnicowanie warunków termicznych każdej doby. Wartości
progowe przyjęte przez A. Wosia (1999) są także powszechnie wykorzystywane
w różnego rodzaju opracowaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Uwzględnia się je także do wyróżnienia tak zwanych dni charakterystycznych oraz, co jest
niezmiernie istotne w tym opracowaniu, w metodach wyróżniania termicznych
pór roku. Jedynie pewne wątpliwości może budzić wyznaczenie najcieplejszych
dni, z temperaturą średnią dobową powyżej 5,1°C (dni z symbolem 2, 3 lub 33;
81

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Tab. 34. Klasyfikacja typów pogody

Typ pogody – wszystkie 6 charakterystyk; zapis 33_12_011 oznacza pogodę: gorącą, słoneczną, z dużym opadem, bez pokrywy śnieżnej, z burzą i parną

Tab. 6, Tab. 34). W Krakowie, gdy temperatura średnia dobowa była w przedziale 5,1-15,0°C, a minimalna powyżej 0°C, to temperatura maksymalna powietrza
przyjmowała wartości z bardzo dużego przedziału: 5,7-31,4°C (Ryc. 10). Dni należące do tego termicznego typu pogody (oznaczonego symbolem rozpoczynającym
się od 2) mogą więc być zaliczane zarówno do tzw. dni gorących (tmax>25°C), jak
i upalnych (tmax>30°C). Pozostałe dopiero można nazwać np. umiarkowanie ciepłymi (tmax od 5,1°C do 25,0°C) lub podzielić jeszcze na przedziały. W przypadku gdy
w Krakowie temperatura średnia dobowa wahała się w granicach 15,1-25,0°C,
to równocześnie temperatura maksymalna przyjmowała wartości 15,8-34,9°C
(Ryc. 10), czyli też obejmowała dni gorące i upalne. Najmniejsze wątpliwości budziły kryteria wyróżnienia dni z pogodą gorącą, z tśr>25°C. Temperatura maksymalna
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Ryc. 10. Zależność między średnią dobową i maksymalną temperaturą powietrza w dniach
z pogodą umiarkowanie ciepłą, bardzo ciepłą i gorącą w Krakowie w latach 1901-2008

83

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

w takich dniach była najczęściej wyższa od 30°C. Jedynie w 2 dniach osiągnęła wartość 29,4°C i 29,8°C (Ryc. 10). Rozważano więc wprowadzenie dodatkowego kryterium podziału dni „ciepłych” (umiarkowanie ciepłych i bardzo ciepłych) ze względu
na temperaturę maksymalną lub amplitudę dobową temperatury. Z tego zamiaru
jednak zrezygnowano. Wyniki uzyskane w tym opracowaniu trudno byłoby wówczas
porównać z tymi uzyskanymi przez innych autorów wykorzystujących klasyfikację
A. Wosia, co doprowadziłoby do wydzielenia zbyt dużej liczby typów pogody, zwłaszcza gdy planowano uwzględnić więcej elementów meteorologicznych niż w klasyfikacji wspomnianego autora (Woś 1999). Warto jednak pamiętać, że niektóre dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, jak i bardzo ciepłą, pod względem występującej wówczas
temperatury maksymalnej, mogą być zaliczane do tzw. dni gorących i upalnych.
Wzorując się na klasyfikacji A. Wosia (1999), w dalszej kolejności wyróżniania typów pogody rozważano wykorzystanie wielkości zachmurzenia.
Zdecydowano jednak, że do realizacji celów postawionych w niniejszym opracowaniu lepsze będzie zastąpienie średniej dobowej wielkości zachmurzenia wartością usłonecznienia względnego. Zachmurzenie jest wprawdzie kompleksowym
wskaźnikiem stanu atmosfery (Matuszko 2007c), niemniej jednak jest to element
meteorologiczny określany subiektywnie, na podstawie obserwacji wizualnych.
Średnia dobowa wielkość zachmurzenia obliczana jest na podstawie trzech terminów, które nie zawsze dobrze reprezentują całą dobę. Dość często w porannym terminie (6 UTC) niebo jest niewidoczne ze względu na występowanie mgieł
(Kraków położony jest w dolinie Wisły) albo zachmurzenie jest całkowite, choć
po kilku godzinach występują znaczne rozpogodzenia. W południowym terminie, zwykle najbardziej zachmurzonym, w okresie letnim dominują chmury Cu,
które pokrywając nawet 6/8 (75%) części nieba, nie dają jednak wrażenia pogody
pochmurnej. Podobny problem pojawia się przy zachmurzeniu chmurami piętra
wysokiego. Mogą one zakrywać znaczną część nieba, choć również trudno taki
dzień zaklasyfikować jako pochmurny. Do powierzchni ziemi dociera bowiem
w takim przypadku tylko nieznacznie osłabione bezpośrednie promieniowanie
słoneczne. Niektórym trudno jest nawet dostrzec występujące wówczas dość licznie chmury, np. Cirrostratus czy Cirrus. W wieczornym terminie pomiarowym
(18 UTC), w chłodnej połowie roku, kiedy jest już ciemno, obserwacje zachmurzenia budzą chyba największe wątpliwości.
Usłonecznienie względne, czyli stosunek usłonecznienia rzeczywistego do
możliwego (od wschodu do zachodu Słońca), pozwala uwzględnić zarówno zachmurzenie, jak i porę roku, od którego jest uwarunkowane. Pomiary tego elementu meteorologicznego, przy użyciu heligrafu, są dość obiektywne. Podjęto
więc decyzję, że zamiast wielkości zachmurzenia, do wyznaczenia typów pogody uwzględniona zostanie wielkość usłonecznienia względnego wyrażonego
w procentach (Tab. 34). Wykres zależności między tymi dwoma elementami
meteorologicznymi dla całości serii pomiarów w Krakowie (dane dobowe z lat
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1901-2008) przedstawiono na rycinie 11. Współczynnik korelacji
między tymi dwoma elementami
wyniósł -0,83. Podobnie jak w przypadku zachmurzenia w klasyfikacji
A. Wosia (1999), również usłonecznienie względne podzielono
na 3 przedziały wartości: z pogodą
pochmurną (≤33,0%), słoneczną
(33,1-67,0%) i bardzo słoneczną
Ryc. 11. Zależność między usłonecznieniem
(≥67,1%) (Tab. 34). Przedziały war- względnym a średnią dobową wielkością zatości zostały tak podzielone z uwa- chmurzenia w Krakowie w latach 1901-2008
gi na rozkład statystyczny wartości
usłonecznienia w analizowanym
wieloleciu (Tab. 35). Nie zdecydo- Tab. 35. Charakterystyka statystyczna dobowano się wyróżnić aż 6 przedziałów, wych wartości usłonecznienia względnego
jak tego dokonał G. Durło (2005; w Krakowie w latach 1901-2008
Tab. 9). Porównanie częstości występowania dni z zachmurzeniem
w wydzielonych przedziałach przez
A. Wosia (1999) w porównaniu do
tych wyznaczonych w przyjętej klasyfikacji dla usłonecznienia względnego przedstawiono na rycinie 12.
Ostatnim elementem uwzględnionym w klasyfikacji typów pogody A. Wosia (1999) był opad atmosferyczny (Tab. 6). W niniejszym
opracowaniu postanowiono jednak
uwzględnić nie tylko dzień bez opadu i z opadem, ale również dodatkowo z opadem, którego suma dobowa przekracza 5 mm (Tab. 34). Dni Ryc. 12. Częstość (%) występowania dni w poz taką sumą opadów są nie tylko wy- szczególnych przedziałach wartości usłoneczróżniane w wykazach miesięcznych nienia względnego i zachmurzenia w Krakowie
spostrzeżeń meteorologicznych, ale w latach 1901-2008
również m.in. w klasyfikacji opadów
atmosferycznych (Kossowska-Cezak i in. 2000). Dołożenie tego jednego przedziału wartości wprawdzie powoduje
wyróżnienie zdecydowanie większej liczby typów pogody, ale daje pełniejszą informację o charakterze pogody, wraz z uwzględnieniem pozostałych elementów
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meteorologicznych (patrz rozdział 2), oraz możliwości wyróżnienia zdarzeń ekstremalnych, gdyż opady o sumie dobowej powyżej 5 mm stanowią w Krakowie
zaledwie około 10% dni, czyli są to wartości powyżej 90 percentyla. Bez większego
problemu można jednak dwa ostatnie przedziały wartości połączyć, aby wyniki
były porównywalne do tych, jakie uzyskali inni autorzy wzorujący się na klasyfikacji A. Wosia (1999).
Jak wspomniano w przeglądzie literatury dotyczącej klasyfikacji typów pogody (rozdział 1.2.1), klasyfikacja A. Wosia (1999) była rozszerzana o kolejny
element meteorologiczny – wiatr. Niestety w przypadku danych z Krakowa nie
można było uwzględnić prędkości wiatru, gdyż seria pomiarów w analizowanym
wieloleciu jest niehomogeniczna.
W związku z tym, że typy pogody będą wykorzystane również do wyróżnienia pór roku oraz w celu określenia wpływu pogody i klimatu na środowisko przyrodnicze, zdrowie i samopoczucie człowieka, podjęto decyzję o uwzględnieniu
w ich klasyfikacji dodatkowo informacji o występowaniu pokrywy śnieżnej, burzy
i parności. Ponieważ w ostatnich latach mamy do czynienia z nietypowymi zimami, występowanie pokrywy śnieżnej może być pomocne do wyznaczenia dat początku i końca tej pory roku. Ten element meteorologiczny był również wykorzystany m.in. w biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji pogody K. Błażejczyka
(2004; Tab. 14), podobnie jak stan parności według kryterium Scharlau’a, który
były uwzględniany w klasyfikacjach K. Błażejczyka (1979; Tab. 11) czy L. B. Lecha
Estela (1998; Tab. 12). Burza natomiast i towarzyszące jej opady atmosferyczne
oraz odczucie parności mogą zostać wykorzystane w ocenie wpływu pogody na
zdrowie, samopoczucie człowieka, fenofazy i sezony pyłkowe roślin.
Reasumując, klasyfikacja pogody wykorzystana w niniejszym opracowaniu
jest modyfikacją klasyfikacji opracowanej przez A. Wosia (1999) i K. Błażejczyka
(2004) (Tab. 34). Podstawową, najniższą w hierarchii taksonomicznej jednostką
kwalifikacyjną jest typ pogody.
Typ pogody określa wszystkie doby, które posiadają identyczny opis wszystkich 6 cech, czyli wartości uwzględnionych elementów meteorologicznych mieszczą się w tych samych przedziałach. Typy pogody mają więc taki sam kod cyfrowy.
Wyróżniono jednak jeszcze:
− termiczne typy pogody, zwane m.in. przez A. A. Marsza (1992) czy J. Ferdynusa (2004) grupami pogody, łączące wszystkie doby o zbliżonych warunkach
termicznych,
− podtypy pogody, zwane też podgrupami pogody, które uwzględniają dni o zbliżonym usłonecznieniu względnym i sumie dobowej opadu atmosferycznego,
− klasy pogód, które tworzą dni jednorodne pod względem występowania pokrywy śnieżnej, burzy i parności, czyli mają taki sam kod trzech ostatnich cyfr
(Tab. 34).
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W związku z tym, że typy pogody zostały wyróżnione według z góry przyjętych kryteriów, mogą powstać klasy puste, niemające odzwierciedlania w rzeczywistości nawet pomimo wykorzystania wieloletnich serii pomiarów meteorologicznych. Na podstawie 6 elementów meteorologicznych i 23 przedziałów wartości
(11 – temperatury powietrza, 3 – usłonecznienia, 3 – opadów oraz po 2 w przypadku pokrywy śnieżnej, burzy i parności) można potencjalnie wyróżnić 792 typy pogody. W rzeczywistości nie ma możliwości, aby wystąpiły one wszystkie. Nigdy nie
pojawi się dzień gorący i równocześnie z pokrywą śnieżną (33_--_1--), czy pogoda bardzo mroźna i równocześnie parna (0_--_--1). Są to jedne z najjaskrawszych
przykładów typów pogody, które nigdy nie wystąpią.
W tabeli 36 przedstawiono częstość występowania podtypów i klas pogody w wyróżnionych termicznych typach pogody w Krakowie w latach 1901-2008.
W przypadku termicznych typów i podtypów pogody na 99 możliwych kombinacji nie wystąpiło 10 z nich, co pomniejsza liczbę typów pogody o 80 (10x8, gdzie
8 to liczba możliwych klas pogody). Natomiast w przypadku termicznych typów
i klas pogody z 88 możliwych kombinacji nie wystąpiło 51 z nich (51x9 podtypów
pogody). Pomniejsza to liczbę typów pogody o kolejne 459. Również nie wszystkie
kombinacje termicznego typu z podtypem i klasą pogody wystąpiły w Krakowie,
np. w przypadku dni bardzo mroźnych z możliwych 14 typów wystąpiło tylko 10.
Dlatego też w Krakowie w latach 1901-2008 wystąpiło 225 typów pogody, które
poddano analizie w kolejnych rozdziałach pracy.
Do określenia sezonowej i wieloletniej zmienności typów pogody wykorzystano m.in.:
− częstość (%) ich występowania w roku, wieloleciu, w poszczególnych latach
i porach roku; analiza ta pozwoliła m.in. opracować kalendarz pogodowy
w Krakowie wraz z wyznaczeniem niektórych ekstremalnych zdarzeń określonych na podstawie wyróżnionych typów pogody,
− ciągi dni o różnej długości trwania, pod którymi należy rozumieć nieprzerwane okresy z poszczególnymi typami pogody; analiza ta pozwoliła określić
stabilność (trwałość) pogody oraz jej zmienność z dnia na dzień (następstwo
poszczególnych typów).
W klasyfikacjach typów pogody dość często wykorzystuje się również informacje o typach cyrkulacji atmosferycznych, masach powietrza czy występowaniu i/lub przemieszczaniu się frontów atmosferycznych (patrz rozdział 1.2.1.).
W przypadku proponowanej klasyfikacji typów pogody warto rozważyć na przyszłość uwzględnienie dodatkowo Kalendarza sytuacji synoptycznych opracowanego przez T. Niedźwiedzia (2009). Jego wykorzystanie wykracza poza ramy niniejszego opracowania, choć z pewnością taka równoczesna analiza wyróżnionych
typów pogody w Krakowie wraz z typami cyrkulacji wniosłaby nowy aspekt poznawczy i aplikacyjny.
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Tab. 36. Częstość (%) występowania podtypów i klas pogody w wyróżnionych termicznych typach pogody w Krakowie w latach 1901-2008

1.4.2. Metody wyznaczania i charakteryzowania
klimatologicznych pór roku
Podziału na sezony/okresy roku z zastosowaniem częstości pojawiania się
typów pogody dokonali m.in.: A. Woś (1996) dla całej Polski, J. Ferdynus i A. A.
Marsz (2000) na Stacji Arctowskiego (Antarktyda), J. Ferdynus (2004) w Hornsundzie (Spitsbergen). Autorzy jednak wydzielili pory roku (sezony, okresy roku)
na podstawie wartości wieloletnich, nie zaś dla każdego roku oddzielnie. Wykorzystywali w tym celu częstość występowania typów pogody w okresach pięciodniowych (pentadach) lub dziesięciodniowych (dekadach) oraz metody taksonomiczne, w tym dendryt wrocławski (Woś 1996). W niniejszym opracowaniu
postanowiono nie ograniczać się do wyznaczenia pór roku (sezonów) w okresie
wieloletnim, ale określić ich daty początku i końca w każdym roku oddzielnie.
Dlatego też kolejnym etapem badań była analiza wieloletniego zróżnicowania
wyróżnionych typów pogody oraz wyodrębnienie grup podobnych dni za pomocą statystycznych metod klasyfikacyjnych, które pozwalają na uwzględnienie
tzw. zmiennych mocnych (temperatura powietrza) i słabych (pokrywa śnieżna,
burza, parność). W tym celu wykorzystano metody z grupy tzw. drzew regresyj88
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nych (Hastie i in. 2001), w tym MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines).
Pozwalają one na uwzględnienie zmiennych jakościowych, takich jak godzina,
dzień tygodnia, miesiąc, pora roku, oraz wykorzystanie składowych na podstawie zmiennych ilościowych. MARS jest procedurą nieparametryczną, w której nie
wymaga się założeń na temat funkcyjnej zależności między zmiennymi zależnymi
i niezależnymi (Stanisz 2007).
Z wykorzystaniem analizy skupień i szeregów czasowych dokonano próby
podziału każdego roku na maksymalnie 8 pór klimatologicznych. Choć w Polsce
powszechnie dokonuje się podziału na 4, 6 lub właśnie 8 sezonów, liczba wyróżnionych pór była podyktowana głównie tym, że w fenologii dokonuje się podziału
właśnie na taką liczbę sezonów. W dalszym etapie postanowiono bowiem dokonać porównania wyróżnionych klimatologicznych pór z fenologicznymi porami
roku. Wstępne analizy polegały na dopasowaniu modeli: parametrycznych (funkcje nieliniowe) i nieparametrycznych (funkcje wygładzające) oraz wyborze „najlepszej” klasyfikacji zmiennych dyskretnych.
Niestety analiza skupień nie dała zadowalających wyników w wyróżnieniu
w każdym roku co najwyżej 8 pór roku. Dlatego też postanowiono wykorzystać
znacznie prostszą, choć niepozbawioną wad i cech subiektywizmu, metodę grupowania dni charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Był to proces wielostopniowy. Z uwagi na to, że największą sezonową zmiennością charakteryzuje
się temperatura powietrza, mniejszą usłonecznienie rzeczywiste, pokrywa śnieżna, parność, a najmniejszą opady atmosferyczne i usłonecznienie względne, największa waga została przypisana przebiegowi rocznemu temperatury powietrza.
W pierwszym etapie każdemu dniu z wielolecia 1901-2008 (gdzie
t=1,...,39447), przyporządkowano jedną z 8 pór roku: zima (jeżeli tempśr(t)<0°C),
przedwiośnie (jeżeli 0°C≤tempśr(t)<5°C), wiosna (jeżeli 5°C≤tempśr(t)<10°C),
przedlecie (jeżeli 10°C≤tempśr(t)<15°C), lato (jeżeli tempśr(t)≥15°C), polecie
(jeżeli 15°C>tempśr(t)≥10°C), jesień (jeżeli 10°C>tempśr(t)≥ 5°C) lub przedzimie
(jeżeli 5°C> tempśr(t)≥0°C). Tak powstały ciąg pór roku pory_roku(t) cechował
się „zmiennością” polegającą na tym, że nazwy pór się „przeplatały”, np. dla
3 kolejnych dni otrzymano pory_roku(tk)=zima, pory_roku(tk+1)=przedzimie,
pory_roku(tk+2)=zima. Jest to oczywiście związane z kilkakrotnym przekraczaniem
w ciągu roku wartości progowych temperatury średniej dobowej. W celu stworzenia „uporządkowanego” ciągu pór roku, tzn. takiego, w którym: t1,...,tk1 przyjmuje
wartość zima, tk1+1,...,tk2 – przedwiośnie, tk2+1,...,tk3 – wiosna, ... , tk9+1,...,tk10 – zima
itd., należało przyjąć dodatkowe kryteria/reguły wykluczające typy pogody,
zwłaszcza termiczne typy pogody, nienależące do wyznaczanej pory roku, czyli
w powyższym przykładzie pory_roku(tk+1)=zima, zamiast pory_roku(tk+1)=przedzimie.
Po wykonaniu licznych prób uznano, że najprostszą procedurą będzie ta polegająca
na znalezieniu w ciągu danego roku ostatniego dnia z typem pogody danej pory
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roku, po czym następowała decyzja, czy ten dzień jest końcem tej pory roku, czy też
powinien być zaliczony do poprzedniej. Decyzja oparta była na tym, jakie nazwy
pór roku pojawiały się przed wskazanym dniem. Jeżeli był to pojedynczy dzień, to
był zaliczany do poprzedniej pory roku, natomiast jeśli wchodził w skład kilkudniowego ciągu z tą samą porą roku, był potencjalnie traktowany jako koniec tej
pory roku. Ostateczna decyzja podejmowana była jednak na podstawie:
− graficznej prezentacji danych oddzielnie dla każdego roku (typy pogody wraz
z przebiegiem średniej dobowej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza i ich średniej konsekutywnej 7-dniowej; temperatura powietrza najbardziej różnicuje pory roku i w przypadku średniej dobowej jest wykorzystywana
przy wyróżnianiu tzw. termicznych pór roku),
− tempa dobowych zmian temperatury powietrza mierzonego za pomocą wzoru:
Δ(t) = [tempmin(t) - tempmin(t-1)] + [tempśr(t) - tempśr(t-1)] + [tempmax(t) – tempmax(t-1)],
gdzie:
tempmin(t) – wartość minimalnej dobowej temperatury w t-dniu,
tempmin(t-1) – wartość minimalnej dobowej temperatury w (t-1)-dniu,
tempśr(t) – wartość średniej dobowej temperatury w t-dniu,
tempśr(t-1) – wartość średniej dobowej temperatury w (t-1)-dniu,
tempmax(t) – wartość maksymalnej dobowej temperatury w t-dniu,
tempmax(t-1) – wartość maksymalnej dobowej temperatury w (t-1)-dniu,
− dnia roku.
Z wykresów rysowanych dla każdego roku odczytywano przebieg typów
pogody, zmienność funkcji wygładzającej temperaturę powietrza, miejscowe ekstrema, punkty przegięcia oraz liczbę dni z inną porą roku. Dawały one pogląd
na cały rok oraz sugerowały, kiedy należało skończyć daną porę. Były więc pomocne w podjęciu decyzji. Analiza tempa dobowych zmian temperatury służyła natomiast ocenie tego, czy dobowe wahania temperatury były bardziej losowe
(w obrębie danej pory roku), czy z nakierowaniem na następną porę. Na każdym
etapie kontrolowano, aby koniec danej pory roku nie był za późno w stosunku
do daty kalendarzowej. Typy pogody charakterystyczne np. dla wiosny są również takie same w przypadku jesieni, podobnie jak przedwiośnia i przedzimia czy
przedlecia i polecia. Zwracano również uwagę na to, żeby dni z pokrywą śnieżną
zostały głównie zaliczone do pory zimowej, ale pojedyncze dni z tym elementem meteorologicznymi nie determinował początku zimy (październik, listopad)
albo jej końca (marzec, kwiecień). Podobnie, głównie dla sezonu letniego, przyporządkowywano zmienną „parność”. Reguły klasyfikacji były więc zależne od dnia
roku oraz niezależne od siebie, czyli wyznaczona np. data początku wiosny w roku
X nie wpływała na wyznaczenie daty tej pory w roku Y.
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Utworzenie „uporządkowanego” ciągu pór roku odbywało się mechanicznie,
co w ostatecznej wersji wygenerowało dwa problemy:
− brak niektórych pór roku w poszczególnych latach; przyjęto, że skoro dane na
to nie wskazują, to taką porą roku, która nie została zaraportowana, można
pominąć, czyli uznać, że w danym roku nie wystąpiła,
− długość trwania pór roku; w przypadkach kiedy wyznaczona pora roku miała
co najwyżej 3 dni, została zaliczona do pory roku ją poprzedzającej, dlatego też
najkrótsze pory roku, jakie wyznaczono w Krakowie w wieloleciu 1901-2008,
miały zaledwie 5 dni.
Opisana metoda wyznaczania co najwyżej 8 pór roku (sezonów w ciągu
roku) była więc pewnego rodzaju kompromisem między planami, jakie miała autorka, a danymi, na podstawie których pory roku były wyznaczane. Autorka zdaje
sobie sprawę z tego, że zaprezentowana przez nią metoda jest tylko jedną z wielu.
Ostateczna decyzja jej wyboru była wynikiem przeprowadzonych analiz: analizy
skupień i szeregów czasowych oraz metody MARS na zbiorze danych zawierających takie zmienne, jak: średnia dobowa, minimalna i maksymalna temperatura
powietrza, termiczne typy pogody, usłonecznienie względne i rzeczywiste, opad
atmosferyczny, występowanie pokrywy śnieżnej, burzy i parności. Wykonując
różne analizy grupowania, otrzymywano wyniki, które nie dawały „uporządkowanego” ciągu pór roku. Inne metody, bardziej precyzyjne i obiektywne, wymagały zapisu pogody wzorami z podaniem dla każdego roku ciągu parametrów go
opisujących i dawały dość zbliżone wyniki. Metody taksonomiczne i prognostyczne (wzór „globalny”, opisujący wieloletni przebieg pogody) powodują, że traci
się informacje dla każdego roku.
W dalszym etapie pracy każda pora roku została scharakteryzowana w oparciu o standardowe metody wykorzystywane w klimatologii, m.in. zróżnicowanie
dat początku, końca i długości trwania oraz częstość poszczególnych typów pogody w różnej skali czasowej (dniach, z dnia na dzień, porach roku, wieloleciu).
Sprawdzano też, czy daty początku poszczególnych fenofaz roślin i pojawów zwierząt oraz początek, koniec i długość trwania sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin są powiązane z klimatologicznymi porami roku: ich początkiem,
końcem i długością trwania. W tym celu przeprowadzono analizy korelacyjne
wraz z wykorzystaniem dwuwymiarowych wykresów rozrzutu (modeli zależności). W kilku przypadkach nawet bardzo duże i wysoce istotne statystycznie wartości współczynnika korelacji nie przedstawiały bowiem żadnej wartości ze względu na brak tzw. trafności predykcyjnej. W związku z tym, że na wielu wykresach
rozrzutu można było zaobserwować stopniowy wzrost (spadek) analizowanych
zależności, zbliżony do liniowego, przy budowie modelu zastosowano technikę
regresji liniowej prostej. Przy ocenie stopnia dopasowania modelu do analizowanych danych wykorzystano współczynnik determinacji (R2). Jego wartość pozwa91
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la ocenić, w jakim stopniu oszacowany model wyjaśnia oryginalną wariancję wartości zmiennej zależnej, a w jakim procencie wariancja ta ma charakter losowy lub
może zostać wyjaśniona wpływem innych, nieuwzględnionych w modelu zmiennych niezależnych (Wątroba 2007). Takie modele regresji pozwalają lepiej poznać
badane zmienne poprzez ilościowy opis charakteru i siły powiązania pomiędzy
nimi, a w przypadku gdy dobrze są dopasowane do danych, mogą zostać użyte
do przewidywania lub symulacji wartości zmiennej zależnej przy określonych
wartościach zmiennych niezależnych (Wątroba 2007).
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Analizując typy pogody w Krakowie, które zostały wyróżnione według przyjętej klasyfikacji (Tab. 34), posłużono się następującym schematem:
− w pierwszym etapie przedstawiono wyniki badań nad roczną zmiennością:
− termicznych typów pogody, tzw. grup pogody łączących doby o zbliżonych
warunkach termicznych, które zgodnie z klasyfikacją A. Wosia (1999) można też łączyć w tzw. zespoły pogód,
− podtypów pogody, uwzględniających wszystkie doby charakteryzujące się
podobnym usłonecznieniem względnym i występowaniem opadów atmosferycznych,
− klas pogody, które tworzą dni jednorodne pod względem występowania
pokrywy śnieżnej, burzy i parności,
− typów pogody, łączących dni charakteryzujące się względną jednorodnością warunków termicznych, usłonecznienia, opadów atmosferycznych,
pokrywy śnieżnej, występowania burz i parności, czyli uwzględniające
doby z identycznym symbolem wszystkich sześciu cech,
− w drugim etapie omówiono wieloletnią zmienność wydzielonych termicznych
typów, podtypów, klas i typów pogody,
− w trzecim etapie przeprowadzono analizę stabilności (trwałości) pogody, wykorzystując w tym celu zróżnicowanie długości ciągów, rozumianych jako nieprzerwane okresy z tym samym termicznym typem, podtypem, klasą i typem
pogody,
− w czwartym etapie zwrócono uwagę na następstwo (sekwencję) występowania
termicznych typów, podtypów, klas i typów pogody, czyli zbadano, jak zmieniają się one z dnia na dzień,
− w ostatnim etapie przedstawiono i scharakteryzowano kalendarz pogody, który
został opracowany na podstawie wyróżnionych typów pogody w okresie 100
lat (1901-2000); w każdym dniu roku uwzględniono zarówno najczęściej występujące termiczne typy, podtypy, klasy i typy pogody, jak również zestawiono
ekstremalne zdarzenia pogodowe.

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

2.1. Zmienność typów pogody w przebiegu rocznym
Termiczne typy pogody (grupy pogody)
W Krakowie w wieloleciu 1901-2008 najczęściej występowały dni z pogodą
umiarkowanie ciepłą (2_--_---). Stanowiły one 34,3% wszystkich dni w analizowanym wieloleciu (Ryc. 13). Jest to jedyna grupa pogody (termiczny typ pogody),
która może występować w Krakowie w ciągu całego roku, czyli od 1 stycznia do
31 grudnia (Tab. 37, Ryc. 13).
Drugą pod względem częstości pojawiania się (28,8%) była pogoda bardzo
ciepła (3_--_---) (Ryc. 13). Średnio w roku dni takich było około 105 (Tab. 37).
Ich potencjalny okres występowania został określony od 21 marca do 21 listopada.
Tak ciepły dzień, z temperaturą średnią dobową w przedziale 15,1-25,0°C, pojawił
się najwcześniej w 1974 roku, natomiast najpóźniej w 1926 roku. Z największą
częstością dni z tej grupy pogód występowały w lipcu i pierwszej połowie sierpnia.
W niektórych dniach analizowanego wielolecia ich udział stanowił nawet ponad
90%, z maksimum 94,4% 23 lipca, 1 sierpnia i 10 sierpnia (Ryc. 14).
Najcieplejsze dni, z pogodą gorącą (33_--_---), występowały z częstością
0,5% (Ryc. 13). Średnio w roku było ich zaledwie 1,8 (Tab. 37). W skrajnych przypadkach pojawiały się one w okresie od 27 maja (w 1958 roku) do 31 sierpnia
(w 1992 roku), z maksimum w lipcu i pierwszej połowie sierpnia (Ryc. 14).
W Krakowie w analizowanym wieloleciu, w miesiącach letnich (od czerwca do sierpnia) te 3 grupy pogód przedstawione powyżej, czyli z symbolami
rozpoczynającymi się od cyfry 2, 3 lub 33, stanowiły łącznie 100% dni w tym
okresie (Ryc. 13, 14). Można więc
w tych miesiącach z bardzo dużym Tab. 37. Termiczne typy pogody w Krakowie
prawdopodobieństwem przewidzieć w latach 1901-2008
grupę pogód (termiczny typ pogody) dla poszczególnych dni. Bardziej
szczegółowo zostanie to przedstawione w dalszej części niniejszej rozprawy, w rozdziale 2.5.1. Dominujące
(najczęściej występujące) typy pogody
w poszczególnych dniach roku.
A. Woś (1999) do zespołu pogód ciepłych, obok pogody umiarkowanie ciepłej (2--), bardzo ciepłej
(3--) i gorącej (33---), zalicza również pogodę chłodną (1--). W przy94
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padku rocznej zmienności występowania tej grupy pogód w Krakowie, zasługuje
ona na oddzielną klasyfikację (wyróżnienie). Dni z pogodą chłodną (1_--_---),
czyli zaliczone pod względem średniej dobowej temperatury powietrza do przedziału 0,1-5,0°C, należą do trzeciej pod względem częstości występowania grupy
dni (10,5%) (Ryc. 13). Średnio w roku jest ich około 38 (Tab. 37). W przeciwieństwie do trzech poprzednio omówionych termicznych typów pogody, pojawiają
się one najczęściej w chłodnej połowie roku, zwłaszcza w listopadzie i grudniu.
Ich częstość pojawiania się w poszczególnych dniach przekracza niekiedy 30%
(między 11 listopada a 10 grudnia; Ryc. 14). Potencjalny okres występowania dni
z pogodą chłodną jest bardzo długi – od 25 września do 20 maja, czyli przez 238
dni (Tab. 37).
Grupy pogód, których symbol rozpoczyna się od cyfry 4, 5, 6 lub 7, zaliczane
są przez A. Wosia (1999) do zespołu pogód przymrozkowych. Dni zaklasyfikowane do tych grup charakteryzują się występowaniem temperatury maksymalnej powietrza powyżej 0°C i minimalnej poniżej lub równej 0°C. Średnia dobowa
może się wahać od powyżej 5°C (4_--_---) do poniżej -5°C (7_--_---).
Pogoda przymrozkowa umiarkowanie chłodna (4_--_---) występowała
w Krakowie z częstością zaledwie 0,9% (Ryc. 13). Średnio w roku jest ich tylko
około 3 dni (Tab. 37). Pojawiają się one we wszystkich miesiącach z wyjątkiem lata
(czerwiec-sierpień). Ich potencjalny okres występowania określony na podstawie
108-letniej serii (1901-2008) wynosi 234 dni (od 24 września do 15 maja). Skrajne
daty występowania tych dni miały miejsce odpowiednio w 1902 i 1927 roku. Najczęściej pojawiały się one w marcu i kwietniu (Ryc. 14).
Wśród pogód przymrozkowych, pogoda przymrozkowa bardzo chłodna
(5_--_---), występowała w Krakowie najczęściej (9,1%; Ryc. 13). Średnio w roku
takich dni było ponad 30 (Tab. 37). W analizowanym mieście najwcześniej dzień
zaklasyfikowany do tej grupy wystąpił 23 września 1902 roku, natomiast najpóźniej – 8 maja 1909 roku. W poszczególnych miesiącach dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną najczęściej występowały w lutym i marcu oraz listopadzie
i grudniu (Ryc. 14).
Z częstością 6,4% pojawiały się w Krakowie dni z pogodą przymrozkową
umiarkowanie zimną (6_--_---). Występowały one w okresie od 19 października
(1908 rok) do 19 kwietnia (1903 rok), przy czym najczęściej zimą (w grudniu,
styczniu i lutym) (Ryc. 14). W roku ich średnia liczba wynosiła 23 dni (Tab. 37).
Najrzadziej w Krakowie, i to nie tylko wśród dni z pogodą przymrozkową,
ale wszystkich dni w całym wieloleciu, występowały te z pogodą przymrozkową
bardzo zimną (7_--_---). Takich dni było w latach 1901-2008 zaledwie 61, co
stanowi 0,1% (Ryc. 13). Ich potencjalny okres występowania był od 28 listopada
do 12 marca, z maksimum częstości w lutym (Ryc. 14). Najwcześniej analizowany
dzień wystąpił w 1909, najpóźniej – w 1942 roku.
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Pozostałe wyróżnione grupy pogód (termiczne typy pogody), czyli te rozpoczynające się od symbolu 8, 9 i 0, zostały zaklasyfikowane przez A. Wosia (1999)
do dni z pogodą mroźną.
Średnio w roku w Krakowie występowało niespełna 15 dni (4,0% dni w roku)
z grupy pogody umiarkowanie mroźnej (8_--_---) (Tab. 37). Charakteryzują się
one występowaniem średniej dobowej temperatury powietrza w przedziale od 0°
do -5°C oraz maksymalnej i minimalnej temperatury poniżej 0°C. Najwcześniej
taki dzień pojawił się 20 października 1908 roku, natomiast najpóźniej 6 kwietnia
1911 i 1929 roku (Tab. 37). Ich potencjalny okres występowania wynosił więc 169
dni, choć maksimum częstości przypada na miesiące zimowe, grudzień-luty.
Pogoda dość mroźna (9_--_---) występowała w Krakowie średnio przez
18 dni w roku (Tab. 37). Jest to najczęściej występujący termiczny typ pogody
w okresie zimowym, zwłaszcza w styczniu i pierwszej dekadzie lutego, kiedy to ich
częstość w poszczególnych dniach przekraczała 20% (Ryc. 14). Dzień z temperaturą średnią dobową w przedziale od -5,1 do -15,0°C pojawił się najwcześniej 30
października 1920 roku, natomiast najpóźniej – 28 marca 1952 roku.
Wśród wszystkich 11 termicznych typów (grup) pogoda bardzo mroźna
(0_--_---) występowała z częstością 0,4% (Ryc. 13). Takich dni w ciągu roku jest
niewiele, średnio 1,3. Najwcześniej wystąpił on 4 grudnia 1933 roku, najpóźniej
– 2 marca 1929 roku. Ich potencjalny okres występowania wynosił więc 89 dni
(Tab. 37).
Roczną zmienność termicznych typów pogody (grup pogody) odzwierciedla również ich częstość pojawiania się w poszczególnych miesiącach. Zostało
to zaprezentowane na rycinie 14. Warto zwrócić uwagę, że w Krakowie w latach
1901-2008 w poszczególnych miesiącach występowało od dziesięciu termicznych
typów pogody w marcu, dziewięciu – od listopada do lutego, do jedynie trzech
w lecie (czerwiec-sierpień). W okresie zimowym mamy więc do czynienia z dużą
różnorodnością termicznych typów pogody, od bardzo mroźnej do umiarkowanie ciepłej, a w marcu nawet również bardzo ciepłej (Ryc. 14). Śledząc częstość pojawiania się poszczególnych termicznych typów pogody w kolejnych miesiącach,
można zauważyć, że w kwietniu zaznacza się niewielki, ale zauważalny wzrost częstości pojawiania się pogody umiarkowanie zimnej (8_--_---), co miało miejsce
5 i 6 dnia tego miesiąca (Ryc. 14). To ochłodzenie można wiązać z występowaniem w tym okresie tzw. singularities (Małarzewski 2007, Řezníčková i in. 2007)
lub „osobliwościami” (Fortuniak i in. 1998, Kożuchowski 2000). Podobnie jest
w maju, kiedy to w Krakowie do drugiej dekady tego miesiąca (20 maja) pojawia się zespół pogód przymrozkowych, choć warto też zwrócić uwagę, że od 27
maja można się także liczyć z wzrastającą częstością pojawiania się pogody gorącej (33_--_---). Wprawdzie tych dni było najwięcej w analizowanym wieloleciu
w lipcu, to jednak w ciągu 108 lat nie pojawiły się one w ogóle w dwóch dniach
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tego miesiąca – 3 i 4 lipca (Ryc. 14). We wrześniu, od trzeciej dekady tego miesiąca, wzrasta częstość pojawiania się pogód przymrozkowych, natomiast z końcem
października można się liczyć z występowaniem w Krakowie zarówno pogody
umiarkowanie mroźnej (8_--_---), dość mroźnej (9_--_---), jak również bardzo
ciepłej (3_--_---).
Z praktycznego punktu widzenia interesująca jest nie tylko częstość pojawiania się omówionych termicznych typów pogody w poszczególnych miesiącach wielolecia 1901-2008, ale również ich zmienność w poszczególnych latach,
zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach w związku z obserwowanymi zmianami
klimatu. To zagadnienie zostanie przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania, w rozdziale 2.2. Wieloletnia zmienność typów pogody.

Podtypy pogody (podgrupy pogody)
Suma dobowa usłonecznienia i opadów atmosferycznych jest podstawą wyróżnienia w niniejszym opracowaniu podtypów pogody, czy inaczej nazywając
– podgrup pogody.
W Krakowie w wieloleciu 1901-2008 pogoda pochmurna bez opadów
(-_00_---) pojawiała się z częstością 19,3% (Ryc. 13). W ciągu roku z tym podtypem pogody jest około 70 dni (Tab. 38). Mogą one wystąpić w każdym dniu,
przy czym znacznie częściej w chłodnej połowie roku (Ryc. 13). Ich częstość występowania przekracza wówczas 20% (Ryc. 15), a w niektórych dniach listopada
i grudnia wynosiła nawet około 40% (Ryc. 16).
Z największą częstością pojawiała się w Krakowie pogoda pochmurna
z opadami (-_01_--- lub -_02_---). Łącznie dni z taką pogodą stanowiły 36,1%
wszystkich dni (Ryc. 13). W ciągu roku jest średnio 132,1 dni pochmurnych
z opadami atmosferycznymi, przy
czym 32,7 z nich to dni z sumą do- Tab. 38. Podtypy pogody w Krakowie w latach
bową opadów powyżej 5 mm, czyli 1901-2008
zaliczonych to podtypu -_02_--(Tab. 38). Stopniowo, od 1 stycznia do końca lipca, maleje częstość
występowania podtypów pogody
oznaczonych symbolem -_01_---,
a wzrasta udział podtypów z dużymi opadami (-_02_---) (Ryc. 15).
Pogoda słoneczna bez opadów (-_10_---) była trzecim pod
względem częstości podtypem pogody występującym w Krakowie
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w wieloleciu 1901-2008 (Ryc. 13). Liczba dni w ciągu całego roku z tą pogodą wynosiła średnio około 62. W poszczególnych dniach, od 1 stycznia do 31
grudnia, ich częstość wahała się w stosunkowo małych granicach, od 3,7% – 26
i 31 grudnia do 26,9% – 20 marca, 15 kwietnia i 10 września (Ryc. 15). Trudno
więc w roku wyznaczyć okres, w którym dominował ten podtyp pogody.
Dni, w których suma dobowa usłonecznienia względnego była w granicach
33,1-67,0%, a suma opadów przekraczała 0,1 mm, ale była niższa niż 5 mm, zaliczono do podtypu (podgrupy) pogody słonecznej z małymi opadami (-_11_---).
Częstość ich występowania wśród pozostałych podtypów stanowiła 7,4%. Dodatkowo do tych dni można zaliczyć również te, w których występowała pogoda
słoneczna z dużymi opadami (-_12_---) (Ryc. 13). Łącznie stanowiły one 9,4%,
co daje średnią roczną około 34 dni (Tab. 38). W ciągu roku dni słoneczne z opadami do 5 mm nie wystąpiły jedynie 18 grudnia. W pozostałych dniach ich częstość w analizowanym wieloleciu wahała się od 0,9% do 17,6% (Ryc. 15). Pogoda
słoneczna z dużymi opadami występowała natomiast najczęściej w okresie od
maja do października, a od drugiej połowy listopada do końca marca – jedynie
sporadycznie (Ryc. 16).
Z uwagi na aktywną działalność człowieka w ciągu dnia najbardziej sprzyja
mu pogoda bardzo słoneczna bez opadów (-_20_---). Należy jednak pamiętać,
że ten podtyp pogody może występować zarówno w dniach z bardzo niską, jak
i wysoką temperaturą powietrza. W naszej strefie klimatycznej najczęściej taka
pogoda jest związana z układem wysokiego ciśnienia, któremu towarzyszy zwykle
niebo bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. W latach 1901-2008 w Krakowie pogoda słoneczna bez opadów występowała z częstością 16,2% (Ryc. 13).
W ciągu roku takich dni było około 59 (Tab. 38). Stopniowo ich liczba wzrastała
od 1 stycznia do 1 czerwca, kiedy to osiągnęła największą częstość występowania
– 36,1% (Ryc. 15). W miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) częstość występowania dni z analizowanym podtypem pogody utrzymywała się na poziomie około
25% (Ryc. 15). Od września do końca roku zaznaczył się natomiast powolny spadek częstości tych podtypów pogody. Co ciekawe, jedynie 10 stycznia w całym
analizowanym 108-leciu nie wystąpił ani jeden dzień z pogodą słoneczną bez opadów (Ryc. 16).
Z najmniejszą częstością (1,8% i 0,3%, czyli łącznie 2,1%) występowały
w Krakowie dni z podtypem pogody bardzo słonecznej z opadami (-_21_--i -_22_---) (Ryc. 13). Wprawdzie jeżeli już w ciągu dnia usłonecznienie względne
wynosi ponad 67,1%, to zwykle trudno się spodziewać, że występują opady atmosferyczne. Niemniej jednak jest to bardzo prawdopodobne z kilku względów.
Sposób wykonywania pomiarów opadów atmosferycznych powoduje, że są one
mierzone w ciągu tzw. doby opadowej, od godz. 6 UTC do 6 UTC dnia następnego. Opady mogą więc wystąpić jeszcze przed wschodem Słońca lub po jego zacho98

Ryc. 15. Częstość (%) występowania podtypów pogody w poszczególnych dniach roku
w Krakowie w latach 1901-2008

Ryc. 16. Częstość (%) występowania podtypów pogody w poszczególnych miesiącach
w Krakowie w latach 1901-2008

Typy pogody w Krakowie

dzie. W innym przypadku opady mogą się pojawić w ciągu dnia, ale są wówczas
krótkotrwałe, intensywne lub nie. Związane są np. z przejściem burzy, najczęściej
termicznej, po której szybko następuje rozpogodzenie. Przykłady dni z tego typu
pogodą zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego rozdziału.
W Krakowie podtyp pogody słonecznej z opadami występował w ciągu całego roku (Ryc. 15). Jego częstość nieznacznie rośnie w ciepłej połowie roku, co
jest związane ze wzrostem liczby dni z pogodą słoneczną z dużymi opadami
(-_22_---) (Ryc. 15). Jedynie w przypadku podtypu pogody -_22_--- można określić jego potencjalny okres występowania w Krakowie – od 9 lutego do 3 grudnia
(Tab. 38), odpowiednio w 1939 i 1950 roku. Wynika z tego, że jedynie w styczniu
nie wystąpił w całym analizowanym wieloleciu ani jeden dzień słoneczny z dużymi opadami (Ryc. 16).
Śledząc zróżnicowanie częstości występowania podtypów pogody w poszczególnych miesiącach (Ryc. 16), można określić ilościowo powszechnie znane
już prawidłowości, m.in.: duży udział pogody pochmurnej z opadami w miesiącach reprezentujących chłodną połowę roku (szczególnie w zimie), wzrost częstości pogody słonecznej bez opadów wiosną i latem oraz słonecznej z dużymi
opadami w lecie. Bardziej szczegółowy opis częstości pojawiania się podtypów
pogody zostanie przedstawiony w rozdziale 2.5.1. Dominujące (najczęściej występujące) typy pogody w poszczególnych dniach roku.

Klasy pogody
Klasa pogody to jednostka klasyfikacyjna, którą w tym opracowaniu charakteryzuje identyczny opis 3 cech – pokrywy śnieżnej, burzy i parności.
W warunkach klimatycznych Krakowa nie ma możliwości wystąpienia wszystkich kombinacji wynikających z 3 uwzględnionych elementów meteorologicznych
i 2 przedziałów wartości, czyli łącznie 8 klas. Nie jest bowiem prawdopodobne,
aby wystąpił dzień, w którym byłaby pokrywa śnieżna, burza i ciśnienie pary
wodnej powyżej lub równe 18,8 hPa (dzień parny) – czyli klasa pogody oznaczona
symbolem -_--_111, a także dzień z pokrywą śnieżną i równocześnie parny, czyli
-_--_101. W analizie wzięto więc pod uwagę jedynie 6 klas pogody, które wystąpiły w Krakowie w latach 1901-2008 (Tab. 39).
Najwięcej w analizowanym wieloleciu wystąpiło dni, w których panowała
pogoda bez pokrywy śnieżnej, burzy i parności (-_--_000). Wśród wszystkich
pozostałych klas pogody stanowiły one 72,7% (Ryc. 13). Pojawiały się w ciągu całego roku, z maksimum częstości w kwietniu i październiku (Ryc. 17). Co ciekawe,
14 i 24 października w latach 1901-2008 występowała jedynie pogoda z analizowaną
klasą, czyli w 100% był to dzień oznaczony symbolem -_--_000 (Ryc. 17).
Dzień bez pokrywy śnieżnej i burzy, ale parny (-_--_001) występował
w Krakowie średnio przez około 15 dni w roku (Tab. 39). Ich potencjalny okres
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występowania wynosił 202 dni,
od 30 marca do 17 października.
Te skrajne daty pojawiły się tego
samego roku – 1953. Najwięcej dni
parnych (tylko parnych, a nie parnych i z burzą, czyli oznaczonych
symbolem -_--_011) występuje
w lipcu i sierpniu (Ryc. 17). Ich częstość stopniowo rośnie od połowy
maja, przy czym 26 lipca i 4 sierpnia maksymalnie osiągnęła 28,7%
(Ryc. 17). Więcej szczegółów na
temat występowania dni parnych w Krakowie można znaleźć w opracowaniach
A. Wypych (2003, 2007) oraz K. Piotrowicz i A. Wypych (2006). Trzeba jednak
pamiętać, że były tam brane pod uwagę dni parne, które występują zarówno
w klasach pogody oznaczonych symbolem -_--_001, jak i -_--_011, czyli w dniach
z burzą oraz bez tego zjawiska.
Dzień z burzą (-_--_010) może występować we wszystkich dniach roku,
przy czym maksimum częstości ich występowania przypada na półrocze ciepłe,
zwłaszcza na drugą połowę maja i początek czerwca (Ryc. 17). Średnio w roku
takich dni było około 19 (Tab. 39). Dni z burzą w Krakowie były podstawą analizy
Z. Bielec-Bąkowskiej (Bielec 2001, Bielec-Bąkowska 2002, 2003). W pracach tej
autorki można znaleźć szczegóły dotyczące m.in. rocznej i wieloletniej zmienności występowania tego zjawiska.
Dzień z burzą i parny (-_--_011) w analizowanym okresie pojawiał się w Krakowie z częstością 2,2% (Ryc. 13). W ciągu roku ich średnia liczba wynosi nieco
ponad 8 dni (Tab. 39), przy czym pojawiały się one jedynie w okresie od 7 maja do
23 września. Najwcześniej taki dzień parny z burzą wystąpił w 1968 i 1984 roku,
natomiast najpóźniej – w 1935. Zdecydowanie najczęściej dni z tą klasą pogody
pojawiają się w lipcu i sierpniu (Ryc. 17).
Dzień z pokrywą śnieżną, bez burzy i parności (-_--_100) pod względem
częstości występowania należy do drugiej klasy pogody zaraz po dniach oznaczonych symbolem -_--_000 (Ryc. 13). Ich występowanie było ograniczone do okresu
od 20 października do 27 kwietnia. Te skrajne daty przypadały odpowiednio w 2007
i 1982 roku. W przebiegu rocznym maksimum częstości występowania dni z tą klasą
pogody przypada w styczniu (Ryc. 17). W niektórych dniach, zwłaszcza w połowie
i trzeciej dekadzie miesiąca, ich frekwencja przekraczała 60% (Ryc. 17). Maksimum
67,6% osiągnęła 14 stycznia. Pokrywa śnieżna była tematem prac badawczych m.in.
M. Falarz (2002, 2007). Z publikacji tej autorki można więc uzyskać wyniki analiz
odnośnie rocznej i wieloletniej zmienności warunków śnieżnych w Krakowie.

Tab. 39. Klasy pogody w Krakowie w latach
1901-2008
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Z najmniejszą częstością w Krakowie, jedynie 0,1%, występowała klasa pogody z pokrywą śnieżną i burzą (-_--_110). Wprawdzie ich potencjalny okres
występowania został określony na czas od 14 grudnia do 17 marca (Tab. 39),
to jednak największa częstość osiągnęła ta klasa pogody 6 i 12 lutego (1,9%;
Ryc. 17). Dni takie jednak pojawiały się w analizowanym wieloleciu sporadycznie
(patrz rozdział 2.2. Wieloletnia zmienność typów pogody).

Typy pogody
Na podstawie przyjętej klasyfikacji można teoretycznie wyróżnić 792 typy
pogody. Oczywiście nie ma możliwości, aby wystąpiły one wszystkie. Ich rzeczywista liczba jest mniejsza od potencjalnej. Niektóre typy pogody „zawierają
w sobie wewnętrzną sprzeczność” (Marsz 1992), np. pogoda bardzo mroźna
i równocześnie parna (0_00_001), gorąca i z pokrywą śnieżną (33_00_100),
co szerzej zostało przedstawione w rozdziale 1.4.1. Metody klasyfikacji typów pogody i ich weryfikacja.
W Krakowie w wieloleciu 1901-2008 wystąpiło 225 typów pogody. Należy
jednak pamiętać, że z uwagi na wyróżnienie w przypadku opadów atmosferycznych trzech przedziałów (0 – bez opadów, 1 – z sumą opadów w granicach 0,1-4,9
mm, oraz 2 – z sumą powyżej lub równą 5 mm) można połączyć dwie podgrupy
(-_-1_--- i -_-2_---), które będą charakteryzowały dzień z opadami, bez względu
na ich sumę dobową. W takim przypadku w Krakowie w latach 1901-2008 występowało nie 225 a 170 typów pogody.
W tabeli 40 zestawiono typy pogody, których częstość występowania wynosiła ponad 0,5%. Stanowiły one łącznie 84,0% wszystkich dni w analizowanym
wieloleciu. W przypadku łączenia typów pogody, w których wystąpił opad (mały
lub duży), w tabeli 40 zaznaczono dodatkowo częstość ich występowania. Łącznie
z pozostałymi typami stanowiły one wówczas 86,7% wszystkich dni w analizowanym wieloleciu. Pozostałe typy pogody występowały w Krakowie rzadko, a 39
z nich tylko raz w całym 108-leciu (Tab. 41).
W Krakowie zdecydowanie dominował typ pogody umiarkowanie ciepłej,
pochmurnej, z sumą opadów poniżej 5,0 mm, bez pokrywy śnieżnej, burzy i parności (2_01_000). Dni z takim typem pogody stanowiły 9,4% w całym analizowanym wieloleciu (Tab. 40). Najczęściej występowały one jesienią, choć wyraźnie zaznacza się wtórne maksimum wiosną (Ryc. 18). W październiku dni z tym typem
pogody było nieco ponad 20%, a wliczając przypadki z większymi opadami (typ
pogody 2_02_000) – ponad 27% (Tab. 42). W kwietniu częstość występowania
tych dwóch typów pogody wynosiła odpowiednio – 17,1 i 5,1% (Tab. 42).
Drugimi pod względem częstości występowania (6,6%) były dni z typem
pogody bardzo ciepłej i bardzo słonecznej, bez opadów i zjawisk (3_20_000)
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Tab. 40. Typy pogody najczęściej występujące w Krakowie w latach 1901-2008

W tabeli zamieszczono tylko te typy pogody, których częstość w analizowanym wieloleciu wynosiła ponad 0,5%
(w przypadku połączonych typów z opadami ponad 0,9%).
* – dopełnienie do 100% stanowią typy pogody wymienione w tabeli 41; w przypadku połączonych typów
częstość skumulowana wynosiła 86,7%
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Tab. 41. Typy pogody rzadko występujące w Krakowie w latach 1901-2008
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Tab. 41. Typy pogody rzadko występujące w Krakowie w latach 1901-2008 – cd.

(Tab. 40). W ciągu roku pojawiły się one w okresie od 21 marca do 21 listopada
(Ryc. 18), przy czym był to dominujący typ pogody w czterech miesiącach,
od maja do sierpnia (Tab. 42). Częstość tych dni wynosiła w wymienionych miesiącach od 13,8% w maju do 18,0% w sierpniu (Tab. 42). Częstość występowania
pozostałych, najliczniej występujących typów pogody w poszczególnych dniach
roku, przedstawiono na rycinie 18. Z tabeli 42 można natomiast odczytać, które
typy pogody dominowały w poszczególnych miesiącach roku.
Sezonowe zróżnicowanie klimatu najłatwiej można dostrzec, analizując
zmienność w ciągu roku termicznych typów pogody (Ryc. 19). Dlatego też w czę104

Ryc. 18. Częstość (%) występowania wybranych typów pogody w poszczególnych dniach
roku w Krakowie w latach 1901-2008
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Tab. 42. Częstość (%) występowania dominujących typów pogody w poszczególnych miesiącach w Krakowie w latach 1901-2008

ści dotyczącej typów pogody zwrócono szczególną uwagę na ich częstość występowania w poszczególnych termicznych typach (Tab. 43, Ryc. 19).
W Krakowie wśród dni z najwyższą temperaturą powietrza (33_--_---) przeważały typy pogody bardzo słonecznej, bez opadów, ale z parnością (33_20_001)
(Tab. 43). Rozpoczynały one sezon z pogodą gorącą (Ryc. 19). Dopiero z końcem
czerwca zaczęły występować dni, w których wysokiej temperaturze towarzyszyły
opady atmosferyczne i burze. W tym termicznym typie pogody jednak zdecydowanie najliczniejsze były dni bez opadów (ponad 75%).
Dniom bardzo ciepłym (3_--_---) towarzyszyła największa zmienność pogody
(Ryc. 19). Dopiero 12 typów w tej grupie, które zostały wymienione w tabeli 43,
stanowiło ponad 80% wśród analizowanych dni. Zazwyczaj jako pierwsze w roku –
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Ryc. 19. Częstość (%) występowania w ciągu roku dominujących typów pogody w poszczególnych termicznych typach pogody (grupach pogody) w Krakowie w latach 1901-2008

Ryc. 19. Częstość (%) występowania w ciągu roku dominujących typów pogody
w poszczególnych termicznych typach pogody (grupach pogody) w Krakowie w latach
1901-2008 – cd.
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Tab. 43. Typy pogody najczęściej występujące w poszczególnych termicznych typach pogody (grupach pogody) w Krakowie w latach 1901-2008
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w marcu i kwietniu – pojawiają się Tab. 43. Typy pogody najczęściej występujące
w tej grupie typy pogody bez opa- w poszczególnych termicznych typach podów i zjawisk (3_20_000, 3_10_000 gody (grupach pogody) w Krakowie w latach
lub 3_00_000) (Ryc. 19). Od maja 1901-2008 – cd.
do października z dość zbliżoną
częstością pogodzie bardzo ciepłej
towarzyszą opady, burze i parność.
Wśród dni z pogodą umiarkowanie ciepłą jedynie z nieco większą
częstością występują typy pogody
bez opadów (2_00_000, 2_10_000
i 2_20_000; łącznie 47,9%), jak
i pochmurnej z opadami (2_01_000,
2_02_000; 38,2%) (Tab. 43). Ich
rozkład w ciągu roku jest zbliżony
(Ryc. 19).
Dni chłodne (1_--_---) to zazwyczaj te z pogodą pochmurną
(około 77% dni), w tym z opadami (około 54%). Z częstością 8,2%
towarzyszyło dniom chłodnym duże zachmurzenie (usłonecznienie względne
≤33,0%), opady poniżej 5 mm i pokrywa śnieżna, czyli typ pogody oznaczony
symbolem 1_01_100 (Tab. 43). Był to dominujący typ pogody w lutym (5,5%)
i grudniu (9,4%) (Tab. 42), natomiast w półroczu chłodnym poszczególne, dominujące typy w tej grupie pogód, są dość równomiernie rozmieszczone (Ryc. 19).
Wśród pogód przymrozkowych pogoda umiarkowanie chłodna to zazwyczaj bardzo słoneczna lub słoneczna i bez opadów (4_20_000 lub 4_10_000;
58,3%) (Tab. 43). Dni takie najliczniej występują w kwietniu i październiku
(Ryc. 19). Jeśli już pojawi się opad atmosferyczny, to najczęściej jego suma dobowa nie przekracza 5 mm i towarzyszy mu pogoda pochmurna lub słoneczna
(4_01_000 lub 4_11_000).
Pogoda przymrozkowa bardzo chłodna występowała w Krakowie już na
przełomie września i października. W tym okresie zwykle były to dni słoneczne
lub bardzo słoneczne, bez opadów (5_10_000 lub 5_20_000) (Ryc. 19). Dominującym typem pogody w tej grupie jest jednak ten oznaczony symbolem 5_01_000
– czyli pogoda pochmurna, z małymi opadami (20,3%; Tab. 43). Warto jednak
zwrócić uwagę, że z dość dużą częstością (14,5%) towarzyszy tej grupie pogoda
pochmurna, z opadem poniżej 5 mm i pokrywą śnieżną (5_01_100) (Tab. 43).
Dni przymrozkowe umiarkowanie zimne to w znacznej części te z typem
pogody, w której występuje pokrywa śnieżna, m.in. 6_01_100, 6_00_100 lub
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6_10_100 (44,7%) (Tab. 43). Dominują one w omawianej grupie dni w okresie od
stycznia do marca (Ryc. 19). Z końcem marca wzrasta jednak częstość dni z typem pogody bez pokrywy śnieżnej, czyli tych oznaczonych symbolem 6_00_000,
6_10_000 i 6_20_000 (Ryc. 19).
Jak już wspomniano w niniejszym rozdziale, pogoda przymrozkowa umiarkowanie zimna występowała w Krakowie bardzo rzadko. W ponad 90% towarzyszyła jej pokrywa śnieżna, przy czym dominowały dni pochmurne z małymi
opadami – 7_01_100 (Tab. 43).
Wśród pogody umiarkowanie mroźnej jedną trzecią stanowiły dni oznaczone
symbolem 8_01_100, czyli pochmurne, z sumą opadów poniżej 5 mm i z pokrywą
śnieżną (Tab. 43). W ciągu roku, od listopada do grudnia, przeważały jednak typy
pogody pochmurnej, bez opadów i pokrywy śnieżnej (8_00_000) (Ryc. 19).
Pogodzie dość mroźnej, charakterystycznej dla sezonu zimowego (Ryc. 13),
najczęściej (28,9%) towarzyszy duże zachmurzenie (usłonecznienie względne
≤33,0%), suma opadów poniżej 5 mm i pokrywa śnieżna (9_01_100) (Tab. 43).
Były to wraz z typem 9_00_100 dominujące dni w styczniu – 14,8% (Tab. 42).
Podczas tak niskiej temperatury powietrza (tśr w przedziale od -5,1 do -15,0°C)
stosunkowo rzadko było słonecznie i bardzo słonecznie bez opadów, ale występowała pokrywa śnieżna. Te dwa typy pogody (9_20_100 i 9_10_100) stanowiły
w tej grupie dni łącznie 23,5% (Tab. 43).
Dni bardzo mroźne charakteryzują się najmniejszą zmiennością pogody.
Ponad 90% z nich należy do jedynie 4 typów, które zostały wymienione w tabeli
43. Większość to dni z pogodą bez opadów, z dość zbliżonym prawdopodobieństwem wystąpienia pogody pochmurnej 0_00_100 (23,2%), słonecznej 0_10_100
(26,8%) i bardzo słonecznej 0_20_100 (22,5%) (Tab. 43).
W kolejnym rozdziale zostanie zwrócona uwaga na wieloletnią zmienność
występowania termicznych typów, podtypów, klas i typów pogody.

2.2. Wieloletnia zmienność typów pogody
Wykorzystana w niniejszym opracowaniu seria pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Krakowie daje możliwość poznania wieloletniej zmienności
warunków pogodowych w tym mieście wraz z analizą ekstremalnych zdarzeń,
których częstość występowania może być określona w skrajnych przypadkach nawet jako „raz na 100 lat”.
Na rycinie 20. przedstawiono częstość występowania poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas pogody w każdym roku wielolecia 1901-2008.
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W przypadku termicznych typów pogody (grup pogody) na szczególną uwagę
zasługują dni z pogodą najbardziej skrajną: bardzo mroźną (0_--_---) i gorącą
(33_--_---). Nie pojawiają się one każdego roku, a gdy ich częstość występowania wzrasta, to zwykle kosztem spadku częstości dni z pogodą chłodną (1_--_---)
i umiarkowanie ciepłą (2_--_---).
Analizując termiczne typy pogody w poszczególnych latach, należy uwzględnić ich roczną zmienność. Dlatego też w dalszej części opracowania liczba dni
z poszczególnymi termicznymi typami pogody zostanie przedstawiona z odpowiednim podziałem, od 1 stycznia do 31 grudnia dla typów pogody występujących w całym roku lub w okresie od wiosny do jesieni, natomiast od 1 lipca do
30 czerwca (przełom dwóch lat) – dla tych, których występowanie jest charakterystyczne dla chłodnej połowy roku. Tego problemu nie ma, gdy analizie poddajemy częstość występowania podtypów pogody. Ich potencjalny okres występowania obejmuje cały rok (Tab. 38). W tym wypadku na podkreślenie zasługuje
fakt, że jeśli w którymś roku większy jest udział dni z podtypem pogody bardzo
słonecznej bez opadów (-_20_---), to najczęściej kosztem dni z pogodą słoneczną
z opadami (-_11_--- lub -_12_---) (Ryc. 20). W przeciwieństwie do termicznych
typów i podtypów pogody, przedstawione również na rycinie 20. klasy pogody
w wieloleciu, wykazują największą zmienność z roku na rok. Dotyczy to zarówno
najczęściej występującej klasy pogody w Krakowie – bez pokrywy śnieżnej, burzy
i parności (-_--_000), której udział w ciągu roku wahał się od 55,6% dni w 1963
do 89,9% w 1904 roku (Ryc. 20), jak i pozostałych wyróżnionych klas.

Termiczne typy pogody (grupy pogody)
W Krakowie w latach 1901-2008 dni z pogodą gorącą (33_--_---) nie występowały każdego roku. Zanotowano je w 66 latach, przy czym można zauważyć
wzrost częstości ich występowania od lat 80. XX wieku (Ryc. 21). Obliczony trend
liniowy zmian liczby dni z pogodą bardzo gorącą dla całości serii wyniósł 3,0 dni
na 100 lat i okazał się istotny statystycznie na poziomie 0,05 (Tab. 44). Na ten
wzrost wpłynęła większa częstość pojawiania się tych dni w lipcu (1,6 dni /100 lat)
i sierpniu (0,9 dni/100 lat), choć swój udział miały też dni gorące, które z większą
frekwencją występowały też w czerwcu (trend 0,5 dni/100 lat) (Ryc. 22). Wszystkie te zmiany okazały się istotne statystycznie na poziomie 0,05. Rekordowe pod
względem występowania tej grupy dni były lata 1994 i 2006, w których zanotowano ich aż po 15 (Tab. 44, Ryc. 21). Do ekstremalnych zdarzeń można też zaliczyć
występowanie dnia gorącego już w maju. W całej wieloletniej serii obserwacyjnej
takie przypadki wystąpiły 2 razy, w 1958 i 2005, po 2 dni w miesiącu (Ryc. 30
w rozdziale 2.3. Stabilność (trwałość) typów pogody).
Pogoda bardzo ciepła (3_--_---) zmieniała się w wieloleciu od 68 dni w 1978
do 134 w 1934 roku. Z roku na rok dni z tym termicznym typem pogody wahały
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się w stosunkowo niewielkich granicach (Ryc. 21). Również w przypadku tych dni wzrastała ich liczba
w wieloleciu (Tab. 44). Miało na to
wpływ znacznie częstsze pojawianie
się dni bardzo ciepłych w maju (4,0
dni/100 lat; Ryc. 22), czerwcu (3,2
dni/100 lat) i sierpniu (2,6 dni/100
lat) (wszystkie wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05).
Wieloletnia zmienność liczby
dni z pogodą umiarkowanie ciepłą
(2_--_---) również wskazuje na ich
wzrost w latach 1901-2008 (Tab. 44).
Tym razem jednak jest on największy w półroczu chłodnym, zwłaszcza w styczniu i lutym (3,2 dni/100
lat) oraz w marcu (5,6 dni/100 lat),
co przedstawiono na rycinie 22.,
a także w listopadzie (4,9 dni/100 lat)
i grudniu (2,6 dni/100 lat) (wszystkie wartości istotne na poziomie
0,05). W ciepłej połowie roku liczba
dni z pogodą umiarkowanie ciepłą
malała, przy czym jedynie w czerwcu (-3,7 dni/100 lat) i sierpniu (-3,5
dni/100 lat) trendy okazały się istotne statystycznie na poziomie 0,05.
W przypadku dni z pogoσ – odchylenie standardowe
dą
chłodną
(1_--_---) tendencja
∗ – wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05
zmian wyliczona na podstawie
równania regresji liniowej wykazała wprawdzie ich wzrost w całym analizowanym wieloleciu, ale nie jest on istotny
statystycznie (Tab. 44). Jedynie w lutym obliczony wzrost wyniósł 2,5 dni na 100
lat (wartość istotna statystycznie na poziomie 0,05). Z roku na rok liczba omawianych dni zmieniała się w niewielkich granicach, co potwierdza wartość współczynnika zmienności wynoszącego 25,8%. W skrajnych przypadkach zanotowano
na przełomie roku 20 (1930/31) i 77 dni (1974/75) z pogodą chłodną (Tab. 44).
Dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie chłodną (4_--_---) nie występowały w Krakowie każdego roku (Ryc. 21, Tab. 44). Wyraźnie zaznacza
Tab. 44. Charakterystyka termicznych typów
pogody w Krakowie w latach 1901-2008
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się tendencja spadkowa od początku XX wieku. Miało na to wpływ pojawianie
się tych dni z coraz mniejszą częstością w miesiącach od marca do maja (wartości
kierunkowe trendu odpowiednio -1,4, -1,1, -0,2 dni/100 lat) oraz od października
do grudnia (-1,2, -0,6 i -0,3 dni/100 lat; wszystkie wartości istotne statystycznie
na poziomie 0,05).
Pogoda przymrozkowa bardzo chłodna (5_--_---) także wykazuje znaczną
tendencję spadkową (-12,8 dni/100 lat), na co wpływ miały stosunkowo wysokie
wartości temperatury powietrza w marcu i kwietniu oraz listopadzie i grudniu.
W tych miesiącach tendencja zmian dni oznaczonych symbolem 5_--_--- wynosiła odpowiednio -2,2 i -1,8 oraz -2,3 i -2,4 dni/100 lat (wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05).
Wprawdzie w ostatnich latach zmniejszyła się liczba dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---), o czym świadczy m.in. minimalna wartość
ich występowania w latach 1993/94 i 2006/07 (Tab. 44), to jednak tendencja zmian
nie jest istotna statystycznie. W analizowanym wieloleciu dni te wykazywały stosunkowo małą zmienność z roku na rok (współczynnik zmienności 28,9%).
W Krakowie w półroczu chłodnym występowały maksymalnie tylko 3 dni
z pogodą przymrozkową bardzo zimną (7_--_---). Miało to miejsce w latach
1901/02, 1939/40, 1949/50, 1971/72 i 2005/06. Pozostałe wartości charakteryzujące zmienność tych dni przedstawiono w tabeli 44.
Pogoda umiarkowanie zimna (8_--_---) występowała na przełomie każdego roku analizowanego wielolecia. W skrajnych przypadkach – od 1 dnia (zimą
1949/50) do 34 dni (zimą 1995/96). Warto podkreślić, że pomimo wzrostu częstości
pogód umiarkowanie ciepłych w okresie zimowym (Ryc. 22) dni należące do grupy
umiarkowanie zimnej również występują, choć ich tendencja zmian została określona na -4,2 dni/100 lat (Tab. 44). Trudno jednak jednoznacznie określić, w którym
miesiącu ich spadek jest największy. Zmiany są bowiem nieistotne statystycznie.
Dni z pogodą dość mroźną (9_--_---) nie wystąpiły w Krakowie jedynie
podczas dwóch zim – 1974/75 i 2006/07 (Tab. 44). Z roku na rok liczba dni ich
występowania waha się w dość dużych granicach (Ryc. 21). Od lat 70. XX wieku
częstość ich występowania zmalała, niemniej dla całości serii tendencja zmian
(-5,3 dni/100 lat; Tab. 44) nie jest istotna statystycznie. Warto jednak pamiętać,
że mimo występowania w ostatnich latach łagodnych zim pojawiały się w tym
okresie dni z temperaturą średnią dobową w granicach od -15° do -5°C (Ryc. 21).
Pogoda bardzo mroźna (0_--_---) występowała w analizowanym wieloleciu sporadycznie, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku (Ryc. 21 oraz Ryc. 32
w rozdziale 2.3.). Najwięcej dni z tym termicznym typem pogody było zimą
1939/40 – 16 dni (Tab. 44). Z uwagi na niezmiernie rzadkie występowanie tych
dni, podobnie jak w przypadku dni przymrozkowych bardzo zimnych (7_--_---),
nie sposób określić ich tendencji zmian (patrz również rozdział 2.3.).
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Podtypy pogody (podgrupy pogody)
Wieloletnią zmienność poszczególnych podtypów pogody przestawiono na
rycinie 23. Liczba dni z pogodą pochmurną bez opadów (-_00_---), jak również
pochmurną z opadami (małymi -_01_--- i dużymi -_02_---) nie wykazywała
istotnej tendencji zmian w całym analizowanym wieloleciu. Z roku na rok wahały się one w dość małych granicach, o czym świadczą wartości współczynnika
zmienności – od 12,1% w przypadku dni oznaczonych symbolem -_01_--- do
19,3% dla dni -_02_---.
Liczba dni z pogodą słoneczną bez opadów (-_10_---) wzrosła w ciągu ostatnich 108 lat o 11,1 (10,3 dni/100 lat), natomiast z pogodą słoneczną
z opadami (-_11_--- i -_12_---) spadła (Tab. 45). Omawiane dni, podobnie jak
w przypadku dni z pogodą pochmurną bez opadów lub z opadami, nie wykazują
dużej zmienności z roku na rok. Najwyższą wartością współczynnika zmienności
(36,0%) charakteryzowała się liczba
Tab. 45. Charakterystyka podtypów pogody dni z pogodą oznaczoną symbolem
w Krakowie w latach 1901-2008
-_12_---, a więc słoneczna z opadami powyżej 5 mm.
Liczba dni w roku z pogodą
bardzo słoneczną bez opadów
(-_20_---) wahała się w największych granicach wśród wszystkich
podtypów pogody. Najmniej ich
było w 1980 roku – 28 dni, natomiast najwięcej w 1921 – 108 dni
(Tab. 45). Z uwagi na to, że dni
z tym podtypem pogody mają dość
istotne znaczenie dla życia i samopoczucia człowieka oraz jego gospodarczej działalności, analizie
poddano tendencje zmian tych dni
w poszczególnych miesiącach (Ryc.
24). Największy spadek dni bardzo
słonecznych bez opadów wystąpił
we wrześniu (-2,6 dni/100 lat) oraz
w marcu i listopadzie (-2,4 dni/100
lat). Istotne statystycznie były też
tendencje zmian analizowanych
dni w styczniu i lutym (Ryc. 24).
σ – odchylenie standardowe
∗ – wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05
Ważne jest także to, jakie warun112
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Ryc. 24. Liczba dni z podtypem pogody bardzo słonecznej bez opadów (-_20_---)
w poszczególnych miesiącach w Krakowie w latach 1901-2008
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ki termiczne towarzyszyły tym dniom oraz jakie wykazują one tendencje zmian
w wieloleciu i w poszczególnych miesiącach. Będzie to przedmiotem analizy
w dalszej części rozdziału, podczas charakteryzowania wieloletniej zmienności
typów pogody.
Tendencja zmian liczby dni z pogodą bardzo słoneczną z opadami poniżej
5 mm (-_21_--) również wskazuje na ich spadek w wieloleciu, natomiast zmiany
liczby dni z pogodą bardzo słoneczną z dużymi opadami (-_22_---) nie są istotne statystycznie (Tab. 45).

Klasy pogody
Wśród 6 klas pogody występujących w Krakowie w latach 1901-2008, wszystkie nie wykazywały istotnych statystycznie zmian w wieloleciu (Tab. 46).
Pogoda bez pokrywy śnieżnej, burzy i parności (-_--_000) zmieniała
się w wieloleciu od 203 do 328 dni. Lata, w których zanotowano ponad 300 takich
dni, wystąpiły zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie XX wieku (Ryc. 25).
Liczba dni w roku bez pokrywy śnieżnej i burzy, ale z pogodą parną
(-_--_001) wahała się w dość dużych granicach. Od zaledwie jednego dnia w 1916
roku do 41 dni w 1954 roku (Tab. 46).
W całym analizowanym wieloleciu Tab. 46. Charakterystyka klas pogody w Krakodni z tą klasą pogody było jeszcze wie w latach 1901-2008
wyjątkowo dużo w 1934 roku – 34
dni (Ryc. 25). W pozostałych latach
ich liczba najczęściej nie odbiegała
od średniej wieloletniej wynoszącej
15 dni plus/minus wartość odchylenia standardowego (7,1 dnia).
W przypadku pogody bez pokrywy śnieżnej, z burzą, bez parności (-_--_010) ich średnia roczna liczba dni wynosiła 19. Z roku
na rok pogoda z tej klasy wahała
się w stosunkowo niewielkich granicach – wartość odchylenia standardowego wyniosła 5,4 dni (Tab. 46).
Analizując wieloletnią zmienność liczby dni z pogodą bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parną (-_--_011), wyraźnie zaznacza σ – odchylenie standardowe
się 1905 rok, w którym zanotowano Wszystkie wartości nieistotne statystycznie na poziomie 0,05
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ekstremalnie dużo dni z tą klasą pogody – 21 (Ryc. 25). Średnia 108-letnia wynosiła jedynie 8 dni. Z początkiem XXI wieku, podobnie jak w latach od 1921 do
1960 roku, występowało średnio w roku ponad 15 takich dni. Zaliczyć więc można te przypadki do wartości anomalnych, gdyż przekraczają one wartość średnią
o ponad 1,5 odchylenia standardowego (Tab. 46).
Pogoda z pokrywą śnieżną, bez burzy i parności (-_--_100) oraz z pokrywą
śnieżną, z burzą, bez parności (-_--_110) były analizowane z uwzględnieniem
ich występowania w poszczególnych sezonach zimowych, obejmujących przełom
dwóch lat. W przypadku dni z klasą pogody uwzględniającą jedynie występowanie pokrywy śnieżnej do ekstremalnych można zaliczyć zimy w latach 1919/20
(2 dni) i 1995/96 (133 dni) (Ryc. 25). Niestety pierwsza z podanych wartości może
budzić wątpliwości, gdyż – jak wspomniano przy charakterystyce materiałów źródłowych – do 1920 roku informacje o występowania pokrywy śnieżnej nie były
notowane bardzo dokładnie.
Więcej informacji na temat wieloletniej zmienności tego elementu meteorologicznego można znaleźć w opracowaniach M. Falarz (2002, 2007). Równoczesne występowanie w ciągu dnia pokrywy śnieżnej i burzy należy do rzadkości.
W Krakowie takie dni pojawiały się tylko w 16 latach (Ryc. 25). Do ekstremalnych
pod tym względem można zaliczyć dwie zimy – 1923/24 i 1998/99, kiedy wystąpiły dwa dni z klasą pogody oznaczonej symbolem -_--_110.

Typy pogody
Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, podczas analizy rocznej
zmienności typów pogody, w Krakowie w latach 1901-2008 wystąpiło ich 225.
Określenie wieloletniej zmienności typów pogody jest zadaniem dość trudnym,
zwłaszcza że niektóre z nich występowały bardzo rzadko. W takich przypadkach
ich analiza mogłaby się ograniczyć tylko do podania daty wystąpienia. Aby tego
uniknąć, wieloletnią zmienność wyróżnionych typów pogody przedstawiono
w różnym ujęciu. W pierwszej kolejności analizie poddano zróżnicowanie w poszczególnych latach liczby dni z dwudziestoma typami pogody, które najczęściej
występowały w badanym wieloleciu wraz z podaniem ich tendencji zmian określonych na podstawie równania prostej regresji (Tab. 47, Ryc. 26).
Wśród dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z największą częstością występowały takie, podczas których było pochmurno lub słonecznie bez opadów
(2_00_000, 2_10_000) oraz pochmurno i z opadami poniżej 5 mm (2_01_000). Wyliczone wartości trendu wskazują na wzrost dni z tymi typami pogody, odpowiednio
8,3, 5,7 i 5,3 dni/100 lat (wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05) (Ryc. 26).
W ostatnich 108 latach spadła natomiast liczba dni z pogodą oznaczoną symbolami 2_20_000, 2_02_000 i 2_11_000 (Tab. 47), przy czym istotna statystycznie była
zmiana w przypadku dni z pogodą słoneczną z małymi opadami (2_11_000).
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Tab. 47. Charakterystyka typów pogody najczęściej występujących w Krakowie w latach
1901-2008

σ – odchylenie standardowe; ∗ – wartości istotne statystycznie na poziomie 0,05

Pogodzie bardzo ciepłej towarzyszyło najczęściej bardzo duże usłonecznienie.
Takie dni zaklasyfikowano m.in. do typu 3_20_000. W analizowanym wieloleciu
ich liczba znacząco wzrosła (5,5 dni/100 lat), przy czym w 1993 roku osiągnęła
maksimum występowania – 45 dni (Tab. 47 oraz Ryc. 33 w rozdziale 2.3.). Tendencją wzrostową charakteryzowała się również liczba dni z typem pogody 3_00_000
i 3_10_000 (Ryc. 26). Wieloletnia zmiana pozostałych, wymienionych w tabeli 47
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typów pogody w grupie pogód bardzo ciepłych (3_--_---), nie była istotna statystycznie.
Do wyróżnionej grupy najczęściej występujących typów pogody w latach
1901-2008 zaliczono również te oznaczone symbolem 1_00_000 i 1_01_000, czyli dni chłodne, pochmurne, bez opadów lub z opadami poniżej 5 mm (Tab. 47,
Ryc. 26). Nie wykazują one znaczącej tendencji zmian w wieloleciu. Z roku na rok
wahały się w stosunkowo niewielkich granicach (4,1 i 5,5; Tab. 47).
W przeciwieństwie do większości omówionych powyżej typów pogody,
liczba dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną znacząco spadła w wieloleciu. Miał na to wpływ spadek częstości najliczniej występujących typów pogody
w tej grupie – 5_01_000 i 5_00_000 (Tab. 47). Pozostałe typy pogody wymienione
w tabeli 47 i przedstawione na rycinie 26 nie wykazały znaczącej zmiany w analizowanym okresie. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to również dni z pogodą umiarkowanie mroźną, pochmurną bez opadów, ale z pokrywą śnieżną
(8_01_100) i dość mroźną, pochmurną, bez opadów lub z małymi opadami i pokrywą śnieżną (9_00_100 i 9_01_100).
W celu bardziej szczegółowej analizy wieloletniej zmienności typów pogody
w Krakowie zdecydowano się porównać częstość występowania wszystkich wyróżnionych typów z podziałem na dwa 50-lecia: 1901-1950 i 1951-2000. Takie
podejście pozwoli choć częściowo odpowiedzieć na pytanie: czy w ostatnich latach, w związku z obserwowanymi zmianami klimatu, nastąpiła znacząca zmiana
w występowaniu typów pogody? Taki podział analizowanego wielolecia nie został podyktowany jedynie ze względów praktycznych przez sztuczne wyróżnienie
dwóch okresów. Wynikał też z przesłanek merytorycznych. Liczba typów pogody
w poszczególnych latach badanego wielolecia, przedstawiona na rycinie 27, wskazuje na większe zróżnicowanie pogody w pierwszej połowie XX wieku. Z wyjątkiem tylko kilkunastu lat występowało wówczas więcej typów pogody niż średnio
w całym wieloleciu (Tab. 48). Od lat 50. XX wieku zaznaczył się wyraźny spadek
liczby typów w roku, co może wskazywać na większą stabilność pogody
w tym okresie. Statystyki porównawcze tych dwóch 50-leci przedstawiono
w tabeli 48.
Porównanie częstości występowania typów pogody w dwóch 50-leciach przeprowadzono z podziałem
na termiczne typy pogody (Ryc. 28).
Przy analizie istotne jest uwzględRyc. 27. Liczba typów pogody w Krakowie nienie liczby dni z poszczególnymi
w latach 1901-2008
termicznymi typami w tych dwóch
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Tab. 48. Charakterystyka liczby typów pogody w roku w Krakowie w wyróżnionych
wieloleciach

okresach. Im większa liczba dni z określonym termicznym typem pogody, tym
bardziej prawdopodobne, że będą one należały do większej liczby typów. Dlatego też na rycinie 28 podano częstość występowania termicznych typów pogody
z podziałem na dwa 50-lecia.
W drugiej połowie XX wieku zdecydowanie więcej (66,2%) wystąpiło dni
gorących (33_--_---). Najczęściej towarzyszyła im pogoda bardzo słoneczna, bez
opadów, ale parna (33_20_001; 31,3%). W latach 1901-1950, przy zdecydowanie
mniejszej częstości występowania analizowanych dni (33,8%), aż w 55,8% z nich
miało pogodę bardzo słoneczną, bez opadów i parności (33_20_000). Pod względem bioklimatycznym ten typ pogody jest nieco mniej bodźcowy niż 33_20_001.
Jeśli więc pod tym względem porównamy typy pogody w tych dwóch okresach,
to można stwierdzić, że w latach 1951-2000 wyraźnie nasiliły się uciążliwe warunki termiczno-wilgotnościowe w Krakowie. Częściej dniom gorącym towarzyszyła
bowiem też pogoda parna (Ryc. 28).
Pod względem liczby dni bardzo ciepłych (3_--_---) oba 50-lecia były dość
podobne. Tylko o 1% więcej było tych dni w latach 1951-2000 (51%). Nie nastąpiła za to wyraźna zmiana pogody podczas ich występowania. W obu 50-leciach
wystąpiły te same typy pogody (Ryc. 28), a różnica częstości ich występowania
była głównie spowodowana tą niewielką różnicą w ogólnej liczbie dni.
Wzrost częstości występowania dni umiarkowanie ciepłych (2_--_---)
w drugiej połowie XX wieku nie spowodował wyraźnej zmiany typów pogody im
towarzyszącej. W porównaniu z pierwszą połową XX wieku omawianym dniom
nieznacznie częściej towarzyszyła pogoda pochmurna lub słoneczna, bez opadów
i zjawisk (2_00_000 lub 2_10_000) (Ryc. 28).
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Ryc. 28. Częstość (%) występowania typów pogody w Krakowie w latach 1901-1950 i 1951-2000
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W przeciwieństwie do poprzednio omówionego termicznego typu pogody, wzrost liczby dni chłodnych (1_--_---) w drugiej połowie XX wieku o 4,6%
przyczynił się do większego zróżnicowania pogody. Wprawdzie w obu 50-leciach
dniom chłodnym najczęściej towarzyszyła pogoda pochmurna z sumą dobową
opadów poniżej 5 mm (1_01_000), to jednak w latach 1951-2000 częstość tego
typu pogody nieznacznie spadła. Wzrosła natomiast częstość pojawiania się pogody oznaczonej symbolem 1_00_000, 1_00_100 i 1_01_100, czyli m.in. tej, której
towarzyszyła pokrywa śnieżna, oraz typów występujących tylko sporadycznie, np.
1_01_10, 1_02_100, 1_10_100, 1_11_100 czy 1_22_100 (Ryc. 28).
W latach 1951-2000 dni przymrozkowych umiarkowanie chłodnych
(4_--_---) było ponad dwukrotnie mniej niż w pierwszej połowie XX wieku. Zaledwie 29,9% (Ryc. 28). Było to jedną z przyczyn, która doprowadziła do zmniejszenia liczby typów pogody im towarzyszącym (z 15 do 10). Zdecydowanie częściej
w latach 1951-2000 dniom z tym termicznym typem towarzyszyła pogoda słoneczna bez opadów (4_10_000).
W drugiej połowie XX wieku dni przymrozkowe bardzo chłodne (5_--_---)
pojawiały się rzadziej niż w latach 1901-1950. Nie zmieniła się natomiast znacząco pogoda im towarzysząca. Wyjątek stanowi jedynie stosunkowo duży udział
pogody oznaczonej symbolem 5_01_100 (15,1%) w latach 1951-2000, który nie
wystąpił w ogóle w pierwszej połowie XX wieku (Ryc. 28). Jak wspomniano, charakteryzując materiał źródłowy wykorzystany w niniejszej pracy, w latach 1901-1920 pokrywa śnieżna nie była szczegółowo notowana na stacji. Z pewnością
może to być jedna z przyczyn występowania tej dużej różnicy.
Pogoda przymrozkowa umiarkowanie zimna (6_--_---) występowała niemal
z identyczną częstością w obu 50-leciach (Ryc. 28). Udział procentowy tych dni
w poszczególnych typach pogody też nie zmienił się znacząco w obu analizowanych okresach. Różnice częstości (maksymalnie 6%) w typach pogody oznaczonych symbolami 6_00_000 i 6_00_100, 6_01_000 i 6_01_100 oraz 6_10_000
i 6_10_100 mogą wynikać z niejednorodności serii pomiarów pokrywy śnieżnej
w latach 1901-1920.
W przypadku niektórych typów pogody towarzyszących dniom przymrozkowym bardzo chłodnym (7_--_---) nie sposób wytłumaczyć tak dużych różnic
częstości ich występowania w obu 50-leciach jedynie niehomogenicznością serii
pomiarów pokrywy śnieżnej. W pierwszej połowie XX wieku dni te najczęściej
występowały bowiem, gdy było pochmurno, w ciągu doby suma opadów wynosiła
poniżej 5 mm i pokrywa śnieżna zajmowała ponad połowę ogródka meteorologicznego (7_01_100; 35,7%). W drugiej połowie XX wieku, przy ogólnym spadku
częstości występowania tych dni, najczęściej towarzyszyła im wówczas pogoda
słoneczna z pokrywą śnieżną (7_10_100; 36,0%) (Ryc. 28). Nie wystąpiły natomiast w tym termicznym typie pogody te oznaczone symbolem 7_00_100, choć
w latach 1901-1950 stanowiły one 17,9%.
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Przy wyraźnym spadku liczby dni umiarkowanie mroźnych (8_--_---)
w drugiej połowie XX wieku liczba typów pogody im towarzyszącym była taka
sama. Najczęściej w obu 50-leciach, choć o ponad 10% więcej w latach 1951-2000,
była w tych dniach pogoda pochmurna, z sumą dobową opadów poniżej 5 mm
i z pokrywą śnieżną (8_01_100).
W pierwszej połowie XX wieku dni z pogodą dość mroźną było o 3,6% więcej
niż w kolejnym 50-leciu. Porównując towarzyszące im typy pogody przedstawione na rycinie 28 można zauważyć nieco większą częstość występowania w latach
1901-1950 dni oznaczonych symbolem 9_00_000, 9_20_100 i 9_20_100. Choć więc
w drugiej połowie XX wieku dni dość mroźne występowały rzadziej to towarzyszyła
im częściej pogoda pochmurna z pokrywą śnieżną (9_00_100) i z małymi opadami (9_01_100) lub ewentualnie pogoda dość słoneczna, bez opadów, ale z pokrywą śnieżną (9_10_100). Zdecydowanie rzadziej była to pogoda bardzo słoneczna
(9_2-_---). Podobne wnioski można wysnuć w przypadku porównania typów pogody towarzyszącym dniom bardzo mroźnym w obu 50-leciach. Pogoda bardzo
słoneczna, bez lub z pokrywą śnieżną (0_20_00 lub 0_20_100) zdecydowanie częściej występowała podczas mroźnej pogody w latach 1901-1950. Przy bardzo rzadko występujących dniach z temperaturą średnią dobową poniżej -15°C w drugim
50-leciu częściej towarzyszyła im pogoda pochmurna bez opadów lub z ich sumą
dobową poniżej 5 mm oraz z pokrywą śnieżną (0_00_100 lub 0_01_100).

2.3. Stabilność (trwałość) typów pogody
Roczna i wieloletnia zmienność należy do podstawowych charakterystyk,
jakie można przeprowadzić, analizując przebieg poszczególnych elementów meteorologicznych, czy jak w tym wypadku, typów pogody w Krakowie. W celu
bardziej szczegółowych badań można na przykład określić zmienność różnych
typów pogody z dnia na dzień. Jeśli w kolejnych dniach występuje ten sam typ pogody, to zmiana nie występuje, czyli pogoda w tym czasie była stabilna. Zdaniem
K. Błażejczyka (1983) „stabilność zmian jest miarą trwałości określonych sytuacji
pogodowych”.
Stabilność albo trwałość określonych typów pogody jest niezwykle ważna
z uwagi na wpływ, jaki może wywierać na środowisko przyrodnicze, organizm
człowieka i jego gospodarczą działalność. Mechanizm adaptacyjny człowieka, roślin i zwierząt inaczej reaguje w przypadku, gdy w ciągu kilku kolejnych dni panuje ten sam typ pogody, a inaczej wówczas, gdy z dnia na dzień mamy do czynienia
z gwałtownymi jej zmianami. Jeśli pogoda jest stabilna, co zwykle ma korzystny
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wpływ na organizm człowieka, to jest niezmiernie ważne, jaki typ pogody wówczas panuje. Jeśli przez dłuższy okres mamy do czynienia z pogodą silnie bodźcową, np. mroźną czy upalną i parną, to takie warunki są jednak niekorzystne.
W tej części pracy analizie poddano poszczególne termiczne typy, podtypy,
klasy i typy pogody pod względem długości ich trwania w ciągu kolejnych dni,
przy czym jako ciąg traktowano również pojedynczy dzień (ciąg 1-dniowy). Jeśli
z dnia na dzień nie wystąpiła zmiana pogody, to określono jej trwałość, rozumianą w tym wypadku jako długość ciągu takich dni. Ze względu na czas trwania
wyróżniono ciągi: jednodniowe, krótkotrwałe (2-5 dni), średniotrwałe (6-15 dni),
długotrwałe (16-30 dni) i bardzo długotrwałe (>30 dni). Taki podział sprawdził
się w przypadku analizy ciągów dni termicznych (Piotrowicz 2000b, 2003, 2005a),
dlatego postanowiono wykorzystać go również w niniejszej pracy. Szczególną
uwagę zwrócono na ekstremalne przypadki, czyli najdłuższe ciągi dni.

Termiczne typy pogody (grupy pogody)
W Krakowie termiczne typy pogody grupują się średnio w roku w 118 ciągach. Wśród ciągów o różnej długości (Tab. 49), najwięcej jest tych 1-dniowych
(48,5%). Na rycinie 29 przedstawiono wieloletnią zmienność liczby ciągów dni
ze wszystkimi wyróżnionymi termicznymi typami pogody. Wynika z niego,
że wyraźnie spadła ich liczba w całym analizowanym okresie. W 2002 roku ter-

Ryc. 29. Liczba ciągów termicznych typów, podtypów, klas i typów pogody w Krakowie
w latach 1901-2008
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Tab. 49. Częstość (%) ciągów w poszczególnych przedziałach długości oraz częstość (%)
dni z termicznymi typami pogody w tych ciągach w Krakowie w latach 1901-2008

miczne typy pogody grupowały się w zaledwie 83 ciągach. Dowodzi to dużej stabilności warunków termicznych w tym okresie. Mniejsza liczba ciągów świadczy
bowiem o tym, że dni w ciągu roku grupują się w dłuższych ciągach, czyli pogoda
nie zmieniała się często z dnia na dzień, była więc bardziej stabilna (trwała). Natomiast najmniej stabilny pod względem termicznych typów pogody okazał się
1922 rok z 151 ciągami (Ryc. 29).
Dni z pogodą gorącą (33_--_---) najczęściej pojawiały się w ciągach krótkotrwałych (2-5-dniowych). Wśród wszystkich ciągów analizowanych dni te
2-5-dniowe stanowiły tylko 34,2% (Tab. 49). Najwięcej było bowiem ciągów
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Ryc. 30. Liczba dni z pogodą gorącą (33_--_---) w Krakowie w latach 1901-2008

1-dniowych – 64,0%. Najdłuższy, nieprzerwany ciąg dni z tym termicznym typem
pogody wynosił 10 dni. Pojawił się na przełomie lipca i sierpnia 1994 roku podczas wyjątkowo gorącego lata (Ryc. 30). Jedynie o dwa dni krótszy był ciąg tych
dni w lipcu 2007 roku. W związku z tym, że w ostatnich latach wiele pisano o tzw.
falach upałów (Kyselý 2004, Kuchcik 2006a), postanowiono nieco więcej uwagi
poświęcić ciągom dni z symbolem rozpoczynającym się od cyfry 33, które w tym
opracowaniu należą do najcieplejszych.
Na rycinie 30 zaznaczono wszystkie dni z pogodą gorącą (33_--_---) występujące w Krakowie w latach 1901-2008. Można dzięki niej nie tylko potwierdzić
zasygnalizowany już wcześniej wniosek o wzrastającej liczbie tych dni od początku XX wieku, ale również zauważyć, że od lat 90. XX wieku pojawiają się one bardzo wcześnie (w maju i czerwcu) i/lub późno (z końcem sierpnia i we wrześniu).
Są też zgrupowane w stosunkowo długich ciągach, które wcześniej nie występowały. Przed 1990 rokiem najdłuższy ciąg z termicznym typem pogody oznaczonym symbolem 33_--_--- wynosił tylko 4 dni. Wystąpił w latach 1921, 1943 i 1952
(Ryc. 30). Wśród przedstawionych na rycinie 30 dni aż 76,6% było dodatkowo
dniami parnymi (33_--_--1). Najdłuższy ciąg wystąpił w lipcu 2007 roku – pięć
124

Typy pogody w Krakowie

dni z pogodą 33_20_001. Wysoka temperatura w ciągu dnia i dodatkowo duża
wilgotność wzmagała uciążliwe dla organizmu człowieka warunki pogodowe.
Najwięcej dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---), aż 80,0%, występowało
w ciągu o długości ponad 5 dni, z czego 17,8% w ponad 30-dniowym (Tab. 49).
Najdłuższy, 76-dniowy, nieprzerwany ciąg dni z tym termicznym typem pogody
wystąpił od 24 czerwca do 10 września 1944 roku. Było to spowodowane tym,
że w lecie tego roku nie wystąpiły dni, w których temperatura średnia dobowa
wynosiła ponad 25°C, czyli z typem pogody 33_--_---. Był to więc najbardziej
stabilny okres pod względem termicznych typów pogody w Krakowie od początku 1901 roku.
Nieco krótsze ciągi tworzą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---)
(Tab. 49). Najwięcej dni z tym termicznym typem pogody występowało w ciągu
6-15-dniowym (41,3% dni). W 1986 roku tworzyły one jak do tej pory najdłuższy
ciąg – 47-dniowy (17 września-2 listopada).
Dni chłodne (1_--_---) nie tworzą długich ciągów. Najwięcej było tych
1-dniowych (55,9%). Maksymalny, 13-dniowy ciąg omawianych dni wystąpił
w 1974 roku. Podobnie jest w przypadku dni z pogodą przymrozkową, które
są oznaczone symbolem rozpoczynającym się od cyfry 4, 5, 6 lub 7. Ich występowanie jest najbardziej charakterystyczne dla chłodnej połowy roku (październik
-marzec), choć jak wspomniano w poprzednich rozdziałach mogą one występować również we wrześniu i do połowy maja. W tej grupie dni najwięcej jest ciągów
1-dniowych (Tab. 49). Dni przymrozkowe tworzyły ciągi maksymalnie o długości od zaledwie 2 dni, w przypadku pogody najrzadziej występującej w Krakowie
– przymrozkowej bardzo zimnej (7_--_---), do 9 dni z pogodą przymrozkową
bardzo chłodną i umiarkowanie zimną (5_--_--- i 6_--_---).
Dni z pogodą przymrozkową można również zaliczyć do tzw. dni odwilżowych. Temperatura maksymalna w takich dniach jest powyżej 0°C, natomiast
minimalna – poniżej lub równa 0°C. Występowanie dni przymrozkowych czy odwilżowych w ciągu roku ma dość duże znaczenie dla środowiska przyrodniczego
i gospodarczej działalności człowieka. Powszechnie znany jest fakt, że w ciągu
jesieni drzewa i rośliny wieloletnie wchodzą w fazę spoczynku i ich odporność na
mróz wzrasta powoli aż do miesięcy zimowych. Bardzo szkodliwe są więc nagłe,
nawet krótkotrwałe okresy z przymrozkiem, pojawiające się pod koniec września
i w październiku, albo w kwietniu czy maju, po długotrwałym okresie ciepłym,
gdy rośliny zakończyły już fazę spoczynku. Odwilże atmosferyczne są natomiast
bardzo częstym zjawiskiem meteorologicznym pojawiającym się w sezonie chłodnym w Europie Środkowej. Wielokrotnie w literaturze klimatologicznej podkreślano ich negatywne skutki w rolnictwie, transporcie i budownictwie (Mrugała
1987/88). Przy częstym przejściu temperatury powietrza przez 0°C zwiększa
się bowiem ryzyko zamarzania i rozmarzania gruntu, co może prowadzić do
uszkodzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej miasta. Zmieniają się
125

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Ryc. 31. Liczba dni z pogodą przymrozkową (4_--_---, 5_--_---, 6_--_---, 7_--_---) w Krakowie w latach 1901-2008

także odczucia cieplne człowieka. Z uwagi na występowanie w ostatnich latach
bardzo łagodnych zim można by sądzić, że przy spadku liczby dni mroźnych powinno być więcej tych z przymrozkiem. Ich liczba jednak również spadała, choć
tendencja zmian tylko w przypadku dni przymrozkowych umiarkowanie chłodnych (4_--_---) i bardzo chłodnych (5_--_---) była istotna statystycznie (Tab. 44).
Nie zauważono natomiast wyraźnego skrócenia okresu występowania dni przymrozkowych w drugiej połowie XX wieku (Ryc. 31). Jedynie od drugiej połowy
lat 90. XX wieku był on średnio krótszy o około 20 dni. Warto też zadać sobie
pytanie: czy w ostatnich latach częściej dochodziło do przejść temperatury przez
próg 0°C? Częściowo będzie się można o tym przekonać, analizując następstwo
(sekwencję) termicznych typów pogody z dnia na dzień (rozdział 2.4).
Wśród wszystkich dni z pogodą umiarkowanie mroźną (8_--_---) tylko
nieco ponad 33% wystąpiło pojedynczo, w 1-dniowym ciągu. Najwięcej z nich
grupowało się w ciągach krótkotrwałych (2-5-dniowych) (Tab. 49). Najdłuższy
ciąg z pogodą umiarkowanie mroźną miał 10 dni i wystąpił w zimie 1934/35.
Średnio w roku występowało w Krakowie 18 dni z pogodą dość mroźną
(9_--_---), które najczęściej tworzyły ciągi krótkotrwałe (2-5-dniowe) (Tab. 49)
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Ryc. 32. Liczba dni z pogodą bardzo mroźną (0_--_---) w Krakowie w latach 1901-2008

Do ekstremalnych można zaliczyć natomiast okres od 20 stycznia do 10 lutego
1917 roku, kiedy to przez 22 dni temperatura średnia dobowa była poniżej -5°C,
a maksymalna nie wzrosła powyżej 0°C.
Jak wspomniano w rozdziale 2.1. Zmienność typów pogody w przebiegu rocznym dni z pogodą bardzo mroźną (0_--_---) pojawiały się sporadycznie, niemniej
jednak nie występowały pojedynczo. Jeśli już temperatura średnia dobowa spadła poniżej -15°C, to zwykle utrzymywała się przez kilka kolejnych dni, tworząc
najczęściej ciąg 2-5-dniowy (Tab. 49). Taki najdłuższy ciąg trwał przez kolejnych
6 dni, od 23 do 28 stycznia 1922 roku. Od lat 70. XX wieku, w związku ze wzrostem częstości występowania ciepłych zim, dni z tym termicznym typem pogody
było bardzo mało. W skrajnych przypadkach nie występowały one przez kolejnych 10-13 lat. Niemniej jednak do 2008 roku było ich 25, w tym tylko 6 z nich
w ciągu 1-dniowym, pozostałe w ciągach krótkich (2-5-dniowych) (Ryc. 32).

Podtypy pogody (podgrupy pogody)
W ciągu roku było średnio aż 250 ciągów dni z poszczególnymi podtypami
pogody, czyli generalnie co drugi dzień dochodziło do zmiany pogody pod wzglę127
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dem usłonecznienia i opadów atmosferycznych. W przypadku gdy uwzględni się
tylko dwa przedziały opadów atmosferycznych, czyli dzień bez opadów (-_-0_---)
i z opadami (-_-1_--- i -_-2_---), to okaże się, że średnio w roku było 228 ciągów
z takimi podtypami pogody. Wieloletnią zmienność ciągów tych dni przestawiono na rycinie 29. Choć równanie prostej wskazuje na tendencję spadkową liczby
ciągów w roku z podtypami pogody, czyli na wzrastającą stabilność pogody, to
jednak wielokrotnie występowały lata, w których liczba ciągów znacznie przekraczała średnią wieloletnią (Ryc. 29).
Pogoda pochmurna bez opadów (-_00_---) z dość zbliżoną częstością
występuje zarówno pojedynczo (w 1-dniowym ciągu), jak i w ciągach krótkich
(2-5-dniowych), odpowiednio 46,8% i 48,2% (Tab. 50). Wśród wszystkich pozostałych ciągów jednodniowych było jednak najwięcej, aż 70,3% (Tab. 50). Przy
pogodzie pochmurnej, czyli z usłonecznieniem względnym poniżej lub równym
33%, ciąg dni bez opadów był najdłuższy w 2002 roku – od 8 do 18 stycznia występował ten sam podtyp pogody. Nieco dłuższe ciągi tworzyły dni z pogodą
pochmurną z opadami (-_01_--- i _02_---) (Tab. 50). W skrajnym przypadku
– 16 dni. Od 1 do 16 grudnia 1988 roku codziennie wystąpił bowiem opad atmosferyczny, którego suma nie przekroczyła jednak 5 mm. Pogoda pochmurna,
ale z sumą dobową opadów powyżej 5 mm, czyli z podtypem pogody oznaczonej
symbolem -_02_---, najdłużej trwała przez 8 kolejnych dni – od 1 do 8 września
1910 roku. W tych dniach występował również ten sam termiczny typ – pogoda
umiarkowanie ciepła (2_02_000). Pogoda była więc w tym okresie niezwykle stabilna, niemniej jednak niekorzystna z uwagi na dość wysokie opady atmosferyczne. Analiza najdłuższych ciągów z identycznym typem pogody będzie przeprowadzona w dalszej części niniejszego rozdziału.
Dni z pogodą słoneczną bez opadów (-_10_---) najczęściej występują pojedynczo (Tab. 50), choć w 1959 roku tworzyły one jeden ciąg 10-dniowy. Jedynie
o 4 dni krótszy był natomiast ciąg dni z podtypem -_11_---. Przez kolejnych 6 dni
1906 roku (13-18 maja) usłonecznienie względne wynosiło 33,1-67,0%, a suma
dobowa opadów poniżej 5 mm. Jednak 19 maja, przy tym samym typie pogody,
opady były bardziej intensywne, ich suma dobowa przekroczyła 5 mm. W tym
przypadku można więc przyjąć, że ciąg dni z pogodą słoneczną z opadami trwał
przez 7 kolejnych dni. Dni z pogodą -_12_--- najczęściej występują bowiem pojedynczo (Tab. 50), a najdłuższy ciąg – 3-dniowy wystąpił w czerwcu 2006 roku.
W 56,0% dni z pogodą bardzo słoneczną bez opadów (-_20_---) występują
w ciągu krótkotrwałym – 2-5-dniowym. W całym analizowanym wieloleciu takich ciągów dni z tym podtypem pogody było 37,3% (Tab. 50). Ponad 300 ciągów
(2,5%) stanowiły jednak te średniej długości (6-15-dniowe). W czterech latach
(1901, 1930, 1994 i 2006) ciąg z podtypem pogody -_20_--- był najdłuższy – 12-dniowy. W pierwszej połowie XX wieku takie ciągi dni zdarzyły się we wrześniu
i czerwcu, natomiast w pozostałych latach w lipcu. Podczas bardzo słonecznej
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Tab. 50. Częstość (%) ciągów w poszczególnych przedziałach długości oraz częstość (%)
dni z podtypami pogody w tych ciągach w Krakowie w latach 1901-2008

pogody bez opadów trwającej przez kilka kolejnych dni dochodziło do zmiany
termicznego typu pogody. W tych czterech przypadkach zawsze zmieniał się
typ pogody z umiarkowanie ciepłej na bardzo ciepłą (w czerwcu i wrześniu) lub
z bardzo ciepłej na gorącą (w lipcu).
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Dni z pogodą słoneczną z opadami (-_21_--- i -_22_---) w 95% występowały
pojedynczo (Tab. 50). Jeśli tworzyły ciąg, to był on maksymalnie tylko 3-dniowy.

Klasy pogody
W roku, jak również w całym wieloleciu, najbardziej stabilne były klasy
pogody. Średnio w roku dni ze wszystkimi klasami pogody grupowały się bowiem zaledwie w 66 ciągach. Z roku na rok ich liczba nie zmieniła się znacząco
(Ryc. 29). Nie wykazały one też istotnej tendencji zmian. Najwięcej ciągów było
w 1975 roku (93 ciągi), najmniej w latach 1910, 1921 i 1985 (49 ciągów) (Ryc. 29).
W przypadku wyróżnienia klas pogody w oparciu o występowanie pokrywy
śnieżnej, burzy i parności, nie jest zaskoczeniem, że część z nich tworzy bardzo długie ciągi (Tab. 51). Należą do nich te oznaczone symbolem -_--_000 i -_--_100, czyli
bez pokrywy śnieżnej, burzy i parności, oraz z pokrywą śnieżną, bez burzy i parności. Dni z tymi klasami pogody tworzyły ciągi, które w skrajnych przypadkach
miały 144 dni (-_--_000 w 1919 i początkiem 1920 roku) i 121 dni (-_--_100 zimą
1995/96). Pozostałe klasy pogody nie tworzyły już długich ciągów, najczęściej były
1-dniowe (Tab. 51). W ekstremalnych przypadkach grupowały się jednak, tworząc w przypadku klasy pogody:

Tab. 51. Częstość (%) ciągów w poszczególnych przedziałach długości oraz częstość (%)
dni z klasami pogody w tych ciągach w Krakowie w latach 1901-2008
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− bez pokrywy śnieżnej i burzy, ale z parnością (-_--_001) ciąg 8-dniowy; od 28
do 31 lipca 1944 i od 19 do 22 września 1989 roku,
− bez pokrywy śnieżnej i parności, ale z burzą (-_--_010) ciąg 7-dniowy; od 6 do
12 czerwca 1961 roku,
− bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parnością (-_--_011) ciąg 5-dniowy; od 2 do
6 czerwca 1913 i od 13 do 17 lipca 1932 roku,
− z pokrywą śnieżną i burzą (-_--_110) ciąg 2-dniowy; 5-6 lutego 1924 roku.

Typy pogody
W związku z wyróżnieniem w całym wieloleciu 225 typów pogody trudno
oczekiwać, że w ciągu roku będą one tworzyły długie ciągi. Analiza danych wykazała, że w Krakowie średnio w roku występowało 298 ciągów dni ze wszystkimi
typami pogody. Tak duże zróżnicowanie typów pogody wynika głównie z częstych
zmian usłonecznienia i występowania opadów atmosferycznych, czyli podtypów
pogody. Od drugiej połowy XX wieku można jednak zauważyć niewielki wzrost

Ryc. 33. Liczba dni z pogodą bardzo ciepłą i słoneczną bez opadów (3_20_000) w Krakowie
w latach 1901-2008
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Ryc. 34. Liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną i z małymi opadami
(2_01_000) w Krakowie w latach 1901-2008

stabilności pogody. Wynika on bowiem ze spadku liczby typów, których wieloletnią zmienność przedstawiono na rycinie 29.
Z uwagi na to, że typy pogody najczęściej występują pojedynczo, w 1-dniowych ciągach, analizie poddano jedynie najdłuższe ciągi dni.
W Krakowie w latach 1901-2008 najdłuższe ciągi (9-dniowe) tworzyły typy
pogody oznaczone symbolem:
− 3_20_000, czyli z pogodą bardzo ciepłą, bardzo słoneczną bez opadów i zjawisk,
− 2_01_000, z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną z małymi opadami,
− 9_01_100, z pogodą dość mroźną, pochmurną z małymi opadami i z pokrywą
śnieżną.
Z końcem sierpnia 1997 roku przez 9 kolejnych dni nie zmieniła się pogoda
bardzo ciepła i słoneczna bez opadów (3_20_000). Tylko o 1 dzień krótszy (8-dniowy) był ciąg z tym typem pogody w sierpniu 1903 roku oraz, co należy uznać
za ekstremalny przypadek, w kwietniu 1993 roku (Ryc. 33). Ciągów o długości
od 5 do 7 dni było w analizowanym wieloleciu już blisko 50, z czego 60% w dru132
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Ryc. 35. Liczba dni z pogodą dość mroźną, pochmurną, z małymi opadami i pokrywą
śnieżną (9_01_100) w Krakowie w latach 1901-2008

giej połowie XX wieku. Jak wspomniano w rozdziale 2.2. Wieloletnia zmienność
typów pogody, liczba dni z pogodą 3_20_000 wykazywała tendencję wzrostową
(5,5 dni/100 lat; Tab. 47). Przyczyniło się to m.in. do występowania większej liczby
ciągów krótkotrwałych, zwłaszcza już z końcem kwietnia i w maju oraz z końcem
sierpnia i początkiem września (Ryc. 33).
Najwięcej dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną i z małymi opadami (2_01_000) występuje wiosną i jesienią (Ryc. 34). Najdłuższy ciąg takich
dni, co może być zaskakujące, wystąpił jednak na przełomie grudnia i stycznia
1920/21 roku (29.12.1920-6.01.1921). O ile ten przypadek można uznać za ekstremalny, to jednak warto też zwrócić uwagę, że dni z typem pogody 2_01_000
w ostatnich latach tworzyły stosunkowo długie ciągi w okresie zimowym w grudniu 2000 (5 dni) i lutym 2004 roku (7 dni) (Ryc. 34), a z typem pogody 2_20_000,
czyli bardzo ciepłej, bardzo słonecznej, bez opadów – w lutym 2004 roku (7 dni).
Wśród wymienionych najdłuższych ciągów dni znalazły się też te z pogodą
dość mroźną, pochmurną, z małymi opadami i pokrywą śnieżną (9_01_100).
Taki 9-dniowy ciąg wystąpił w Krakowie dwukrotnie, na przełomie stycznia i lute133
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go 1917 roku oraz w styczniu 1966 roku (Ryc. 35). Dni z tym typem pogody tworzyły wielokrotnie w analizowanym wieloleciu ciągi trwające od 5 do 7 dni, m.in.
zimą: 1923/24 (dwa ciągi po 5 dni), 1933/34 (6 dni), 1938/39 (7 dni), 1940/41
(5 dni), 1956/57 (5 dni), 1961/62 (5 dni), 1962/63 (7 dni), 1971/72 (5 dni), 1978/79
(7 dni), 1985/86 (6 dni) oraz 2004/05 (5 dni) (Ryc. 35).
Ciągi o długości 6-7 dni, poza wymienionymi już typami pogody, tworzyły
jeszcze tylko te oznaczone symbolem: 33_20_000, 2_00_000, 1_00_000, 8_00_000
i 9_01_100.

2.4. Następstwo (sekwencje) typów pogody
Z praktycznego punktu widzenia ważne jest to, jak zmienia się pogoda z dnia
na dzień, czyli jakie jest następstwo poszczególnych termicznych typów, podtypów, klas i typów pogody. Czy rzeczywiście w ostatnich latach mamy do czynienia
z dynamicznymi zmianami pogody w krótkim okresie?
W tym celu analizie poddano częstość zmian pogody z dnia na dzień,
i to zarówno w całym badanym wieloleciu (1901-2008), jak również oddzielnie
w dwóch 50-leciach: 1901-1950 i 1951-2000 (Tab. 52-55).

Termiczne typy pogody
Najczęściej, w 57,8% przypadków, po dniu z pogodą gorącą (33_--_---) następuje dzień bardzo ciepły (3_--_---) (Tab. 52). W drugiej połowie XX wieku zdecydowanie częściej niż w latach 1901-1950 przez dwa kolejne dni występował ten
sam termiczny typ pogody oznaczony symbolem 33_--_--- (Tab. 52). Jest to kolejny dowód na to, że wraz ze wzrostem liczby dni gorących od początku XX wieku,
najczęściej tworzą one ciągi dni, a nie występują pojedynczo. Stosunkowo rzadko
po dniu z pogodą gorącą temperatura średnia dobowa spadała o ponad 10°C, czyli
następował dzień umiarkowanie ciepły (2_--_---). Nieco więcej było takich przypadków w latach 1951-2000.
Kolejny dzień, po tym z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---), był najczęściej taki
sam (Tab. 52). Jeśli już ulegała ona zmianie, to częściej następował wówczas spadek temperatury i ten następny dzień charakteryzował się pogodą umiarkowanie
ciepłą (2_--_---). Częstość przypadków z następstwem typów różniących się o dwa
termiczne typy pogody, czyli zmianę z dnia na dzień z pogody 3_--_--- na 1_--_--należy zaliczyć do ekstremalnych przypadków, pojawiających się z częstością raz
na 50 lat. Zarówno w latach 1901-1950, jak i 1951-2000 wystąpiła taka sekwencja
(Tab. 52).
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Tab. 52. Częstość (%) zmian z dnia na dzień termicznych typów pogody w Krakowie
w latach 1901-2008
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Tab. 52. Częstość (%) zmian z dnia na dzień termicznych typów pogody w Krakowie
w latach 1901-2008 – cd.

Przy najczęściej występującym typie pogody (2_--_---) zwykle kolejny dzień
jest taki sam lub występuje wzrost temperatury. Następny dzień należy wówczas
do termicznego typu pogody oznaczonego symbolem 3_--_--- (Tab. 52). Wielokrotnie jednak dochodziło do gwałtownych zmian – z pogody umiarkowanie
ciepłej (2_--_---) na przymrozkową bardzo chłodną (5_--_---; 1,4%) lub przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---; 0,1-0,2%) (Tab. 52). Następstwo takich typów pogody występowało z podobną częstością zarówno w pierwszym, jak
i drugim rozpatrywanym 50-leciu.
Do największych zmian warunków termicznych z dnia na dzień dochodzi
podczas pogody chłodnej (1_--_---). Następny dzień może być bowiem zaklasyfikowany aż do 8 różnych termicznych typów pogody, w tym nawet do pogody dość
mroźnej (9_--_---) (Tab. 52). O ile w drugiej połowie XX wieku takie znaczne
zmiany nie wystąpiły, to jednak częściej niż w latach 1901-1950 dochodziło do
następstwa typów pogody z 1_--_--- na 6_--_--- (9,2%), a porównywalnie – na
7_--_--- i 8_--_--- (Tab. 52).
Po dniu z pogodą przymrozkową umiarkowanie chłodną (4_--_---) najczęściej kolejny dzień należał do termicznego typu pogody oznaczonego symbolem
2_--_--- (Tab. 52). Frekwencja takich zmian wzrosła w latach 1951-2000. Natomiast w przypadku dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną (5_--_---) kolejny
dzień może należeć do jednego z 8 termicznych typów, w skrajnych wypadkach
– do umiarkowanie ciepłego (2_--_---) lub dość mroźnego (9_--_---). Następstwo
takich typów jednak rzadziej występowało w drugiej połowie XX wieku (Tab. 52).
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Dzień z pogodą przymrozkową bardzo zimną (7_--_---) często pojawia się
pojedynczo, dlatego też następnego dnia dochodzi do zmiany pogody. W badanym wieloleciu kolejny dzień był najczęściej zdecydowanie chłodniejszy. Należał
do typu pogody dość mroźnej (9_--_---) (Tab. 52). W drugiej połowie XX wieku
jednak z dość porównywalną częstością po dniu oznaczonym symbolem 7_--_--następował zarówno ten z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---;
40,0%), jak również dzień dość mroźny (9_--_---; 36,0%).
W ponad 80% po dniu umiarkowanie mroźnym (8_--_---) następował ten
sam termiczny typ pogody, pogoda przymrozkowa umiarkowanie zimna (6_--_---)
lub dość mroźna (9_--_---) (Tab. 52). Za największe zmiany z dnia na dzień
w tym termicznym typie pogody należy uznać te, w których kolejny dzień był
przymrozkowy umiarkowanie chłodny (4_--_---). O ile w pierwszej połowie XX
wieku takie następstwo typów pogody występowało z częstością 0,3%, to w latach
1951-2000 takie przypadki nie wystąpiły w ogóle (Tab. 52).
W przypadku pogody dość mroźnej (9_--_---) mamy do czynienia najczęściej w kolejnym dniu również z tym samym termicznym typem pogody. Jeśli
zmiana występowała, to wiązała się ze wzrostem temperatury – następstwem pogody umiarkowanie mroźnej (8_--_---) lub przymrozkowej: umiarkowanie zimnej (6_--_---), bardzo chłodnej (5_--_---) czy bardzo zimnej (7_--_---) (Tab. 52).
Po dniu bardzo mroźnym (0_--_---) następstwo typów pogody było ograniczone tylko do dwóch przypadków. W kolejnym dniu albo występował ten sam
termiczny typ pogody lub temperatura nieco wzrosła i kolejny dzień należał do
pogody dość mroźnej (9_--_---) (Tab. 52).

Podtypy pogody
Jak przedstawiono w poprzednim rozdziale, podczas analizy stabilności podtypów pogody, najczęściej mamy do czynienia z występowaniem pojedynczych
ciągów tych dni. Podtypy pogody zmieniają się zwykle z dnia na dzień i to w dość
dużych granicach. Po dniu pochmurnym bez opadów (-_00_---) kolejny może
być bardzo słoneczny z wysokimi opadami (-_22_---). Częstość poszczególnych
zmian podtypów pogody z dnia na dzień przedstawiono w tabeli 53. Warto jednak jeszcze zwrócić uwagę, że w 50-leciu 1951-2000 nastąpił dość znaczny spadek
częstości sekwencji podtypów z -_22_--- na -_02_-- (o 13,8%) oraz wzrost częstości sekwencji z -_22_--- na -_01_--- (o 9,4%) i z -_22_--- na -_11_--- (o 9,2%)
w stosunku do pierwszej połowy XX wieku (Tab. 53).
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Tab. 53. Częstość (%) zmian z dnia na dzień podtypów pogody w Krakowie w latach
1901-2008
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Klasy pogody
W przypadku następstwa klas pogody, podobnie jak przy podtypach pogody,
możemy mieć do czynienia z wieloma różnymi kombinacjami sekwencji. Ilościowo zostało to przedstawione w postaci częstości występowania poszczególnych
zmian klas pogody z dnia na dzień (Tab. 54). Na większą uwagę zasługuje częstość występowania zmian klas pogody z dnia na dzień w każdym z dwóch 50-leci
w stosunku do całego wielolecia. Zdecydowanie rzadziej w latach 1951-2000,
w stosunku do tych z pierwszej połowy XX wieku, występowała zmiana pogody
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Tab. 54. Częstość (%) zmian z dnia na dzień klas pogody w Krakowie w latach 1901-2008

z tej bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i opadami (-_--_011) na tą oznaczoną symbolem -_--_000 (o 16,7%). Natomiast częściej występowały zmiany pogody z burzą
i parnością (-_--_011) na tylko parną (-_--_001; o 22,3%) oraz z pokrywą śnieżną
i burzą (-_--_110) na tą tylko z pokrywą śnieżną (-_--_100; o 15%) (Tab. 54).

Typy pogody
Wyróżnionych 225 typów pogody, które występowało w Krakowie w latach
1901-2008, może zmieniać się z dnia na dzień, tworząc 3950 różnych sekwencji (kombinacji). W tabeli 55 przedstawiono częstość zmian z dnia na dzień jedynie tych typów pogody, które najczęściej występowały. Podzielono je według
termicznych typów i dla każdej takiej grupy, podano następstwo występowania
najczęściej pojawiających się sekwencji. Obliczenia zostały wykonane dla całego analizowanego wielolecia (1901-2008) oraz w dwóch 50-leciach (1901-1950
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Tab. 55. Częstość (%) zmian z dnia na dzień wybranych typów pogody w Krakowie
w latach 1901-2008
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Tab. 55. Częstość (%) zmian z dnia na dzień wybranych typów pogody w Krakowie
w latach 1901-2008 – cd.
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i 1951-2000). Można dzięki temu porównać, jak zmieniały się udziały poszczególnych sekwencji typów pogody z dnia na dzień w tych okresach.
Po dniu z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadów (3_00_000) najczęściej kolejny należał do typu 3_10_000. Udział takiej sekwencji dni w drugiej
połowie XX wieku nieco wzrosła (24,4%) w porównaniu z okresem 1901-1950
(22,6%) (Tab. 55). W przypadku pogody bardzo ciepłej, ale pochmurnej i z opadami (3_01_000) następny dzień tylko w 51,3% należał do jednego z typów wymienionych w tabeli 55. Najczęściej, ale tylko w 14,6%, następny dzień był też bardzo
ciepły, ale słoneczny i bez opadów. Wśród wymienionych w tabeli 55 najczęściej
występujących typów w grupie pogody bardzo ciepłej (3_--_---) wynika, że zwykle po takim dniu kolejny też należy do tego termicznego typu. Podobnie jest
w przypadku pogody umiarkowanie ciepłej (2_--_---). Jedynie po dniu 2_02_000,
czyli umiarkowanie ciepłym, pochmurnym, z opadami powyżej 5 mm, kolejny
był chłodny, też pochmurny, z sumą opadów poniżej 5 mm (1_01_000). Częstość
takiej sekwencji wynosiła jednak tylko od 5,5% w całym wieloleciu do 5,9% w latach 1901-1950 (Tab. 55). Niektóre z wymienionych w tabeli typów pogody zmieniały się z dnia na dzień najczęściej nie tylko w obrębie jednego termicznego typu,
ale dwóch innych, np. typ pogody oznaczony symbolem 1_01_000 zmieniał się
z dnia na dzień też na 2_01_000 lub 5_01_000.
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2.5 Kalendarz typów pogody w Krakowie
Kalendarze warunków pogodowych były wykonywane w Polsce m.in. przez
K. Błażejczyka (2004) i G. Durło (2003a, b, c). Stanowią one przykłady opracowań
klimatologicznych, które mogą być wykorzystywane w różnych celach. Pierwszy
z autorów opracował taki kalendarz na podstawie własnej biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji pogody, wykorzystując, dla każdego dnia w roku, uśrednione indeksy liczbowe typu, podtypu i klasy pogody z lat 1994-2001 (Błażejczyk
2004). Wprawdzie K. Błażejczyk (2004) stwierdza, że okres, na podstawie którego
opracował kalendarz, jest krótki, niemniej jednak można dzięki niemu uzyskać
informację o prawdopodobnych warunkach pogodowych w celu planowania zajęć rekreacyjnych na otwartym powietrzu. G. Durło wykonał natomiast trzy różne
kalendarze:
− bioklimatyczny, prezentujący czasowy rozkład grup przydatności pogody wyróżnionej na podstawie typologii K. Błażejczyka (1979, 1981) (Durło 2003a),
który może być wykorzystany do planowania zabiegów klimatoterapeutycznych oraz okresów sprzyjających wypoczynkowi, turystyce i rekreacji,
− klimatyczny, wykorzystując w tym celu typy pogody według klasyfikacji A. Wosia (1999) (Durło 2003b), o szerokich możliwościach zastosowania w różnych
dziedzinach, m.in. w planowaniu prac polowych i w gospodarstwie leśnym,
ogrodniczym, rolnym czy zabiegów hodowlanych,
− synoptyczny, opracowując go na podstawie klasyfikacji typów cyrkulacji
T. Niedźwiedzia (Durło 2003c), m.in. do oceny warunków biosynoptycznych.
Wykonując kalendarze, korzysta się najczęściej z dwóch sposobów opracowania danych: wartości uśrednionych dla każdego dnia w roku z wielolecia lub
spośród wszystkich wartości wybiera się tę, która w poszczególnych dniach roku
występowała najczęściej w całym wieloleciu. Szczegóły metodyczne tych dwóch
sposobów zostały przedstawione w opracowaniach G. Durło (2003a, b, c) i K. Błażejczyka (2004).
W niniejszej pracy kalendarz typów pogody opracowano, biorąc pod uwagę
częstość wystąpienia termicznych typów, podtypów, klas i typów pogody w 100-leciu – 1901-2000. Nie ograniczono się do podania jedynie wartości najczęstszych
(dominujących typów pogody), ale również uwzględniono wartości ekstremalne.
Te jednak wyznaczono subiektywnie.
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2.5.1. Dominujące (najczęściej występujące) typy pogody
w poszczególnych dniach roku
Kalendarz termicznych typów pogody
Najczęściej występujące termiczne typy pogody w poszczególnych dniach
roku przestawiono w tabeli 56. W przypadku gdy w jednym dniu co najmniej dwa
termiczne typy pojawiały się z taką samą (maksymalną) częstością, wymieniono
je wszystkie, rozdzielając symbole kreską ułamkową, np. jak to było w przypadku
14 stycznia (5/6/9) (Tab. 56).
Na podstawie prezentowanego kalendarza (Tab. 56), opracowanego z wykorzystaniem 100-letniej serii pomiarów (1901-2000), można zauważyć interesujące
prawidłowości w sezonowym zróżnicowaniu warunków termicznych w Krakowie. Jest to tym bardziej ciekawe, gdyż nie ograniczono się jedynie do wymienienia symbolu termicznego typu, ale dodatkowo podano jego częstość.
W styczniu w Krakowie dominowały dni z pogodą dość mroźną (9_--_---),
ale nawet w tym przypadku można zauważyć występowanie okresów odwilżowych. W niektórych dniach tego miesiąca najczęstszym typem pogody był bowiem ten z zespołu pogód przymrozkowych (5_--_--- lub 6_--_---), a 8 stycznia
wystąpiła nawet pogoda chłodna (1_--_---), czyli z temperaturą średnią dobową
od 0,1 do 5,0°C i minimalną powyżej 0°C. Częstości występowania tych dominujących typów nie przekraczały jednak 33% (Tab. 56). Od 19 marca dominowała
pogoda umiarkowanie ciepła (2_--_---), której częstość od 30 marca wynosiła
ponad 50%, a 28 kwietnia osiągnęła 76%. Wynika z tego, że w tym dniu jedynie
w 24 latach wystąpił inny termiczny typ pogody. Z końcem kwietnia i początkiem maja częstość typów z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---) maleje, gdyż
wzrasta udział dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---). Ten termiczny typ pogody
był dominujący od 16 maja do 11 września, z niewielkimi przerwami w dniach
21-23 i 25 maja, gdy częściej występowała pogoda umiarkowanie ciepła (2_--_---).
Od drugiej dekady września najczęściej występowała znów pogoda umiarkowanie
ciepła (2_--_---), której częstość występowania w niektórych dniach października
osiągnęła 85% (Tab. 56). Od drugiej połowy listopada dominowały już typy pogody oznaczone symbolem 1_--_---, 5_--_---, 6_--_--- lub 9_--_--- (Tab. 56).
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Tab. 56. Kalendarz termicznych typów pogody w Krakowie (1901-2000)

Kalendarz podtypów pogody (grup pogody)
Dominujące w poszczególnych dniach roku podtypy pogody zestawiono
w tabeli 57. Na podstawie tego kalendarza można wyróżnić kilka okresów z dominacją niektórych podtypów pogody:
− od 1 stycznia do 26 kwietnia, kiedy głównie dominowała pogoda pochmurna
z małymi opadami (-_01_---),
− od 27 kwietnia do 13 czerwca, kiedy najczęściej występowała pogoda słoneczna
i bardzo słoneczna bez opadów (-_10_--- lub -_20_---),
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Tab. 56. Kalendarz termicznych typów pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

− od 14 do 29 czerwca, kiedy dominowały różne podtypy pogody, zarówno bardzo słoneczna bez opadów (-_20_---), jak i pochmurna z małymi opadami
(-_01_---),
− od 30 czerwca do 29 września, kiedy głównie panowała pogoda słoneczna
i bardzo słoneczna bez opadów lub z opadami,
− od 30 września do 31 grudnia, kiedy przeważała pogoda pochmurna
(Tab. 57).
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Tab. 57. Kalendarz podtypów pogody w Krakowie (1901-2000)

Kalendarz klas pogody
Wyróżnione klasy pogody na podstawie występowania pokrywy śnieżnej,
burz i parności pozwalają dokładniej scharakteryzować sezonowe zróżnicowanie
pogody. W przypadku gdy weźmie się pod uwagę jedynie dominujące (najczęściej
występujące) w poszczególnych dniach roku klasy pogody, można wyróżnić jedynie dwa okresy:
− od 31 grudnia do 24 lutego – z pokrywą śnieżną (-_--_100),
− oraz również od 24 lutego (dwie klasy pogody z tą samą częstością – 50%) do
30 grudnia, kiedy dominowała pogoda z klasą oznaczoną symbolem -_--_000
(Tab. 58).
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Tab. 57. Kalendarz podtypów pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

Warto też zwrócić uwagę na częstość występowania tych dominujących klas
pogody, w niektórych dniach października wynosiła ona bowiem 100% (Tab.
58). W ciągu 100 lat w tych dniach nie występowała pokrywa śnieżna ani burza,
a prężność pary wodnej była poniżej 18,0 hPa, czyli nie były one również parne.
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Tab. 58. Kalendarz klas pogody w Krakowie (1901-2000)

Kalendarz typów pogody
Przy wyróżnieniu 225 typów pogody należało się liczyć, że w poszczególnych dniach roku będziemy mieli do czynienia z ich ogromną różnorodnością,
a dominujące typy pogody tak naprawdę będą jedynie orientacyjnie informowały
o najczęściej występującym typie pogody. Świadczy o tym liczba typów pogody
w poszczególnych dniach roku przedstawiona na rycinie 36. W niektórych dniach
lutego występowało aż ponad 50 różnych typów pogody. Najmniejszą ich liczbą
charakteryzowały się natomiast miesiące wiosenne i jesienne, z minimum 10 października – 14 typów.
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Tab. 58. Kalendarz klas pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

Zdecydowano się jednak przedstawić uzyskane wyniki w postaci
tabelarycznej (Tab. 59), gdyż można je w przyszłości wykorzystać
jako tło przy analizie zmienności
typów pogody w krótszych okresach, np. dominujące typy pogody
w latach 2001-2008 na tle tych ze stulecia (1901-2000).

Ryc. 36. Liczba typów pogody w poszczególnych dniach w Krakowie w latach
1901-2008
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Tab. 59. Kalendarz typów pogody w Krakowie (1901-2000)
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Tab. 59. Kalendarz typów pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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Tab. 59. Kalendarz typów pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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Tab. 59. Kalendarz typów pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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2.5.2. Ekstremalne typy pogody w poszczególnych dniach roku
Analiza jedynie dominujących typów nie oddaje właściwego charakteru pogody występującej w danym miejscu czy regionie. Równie ważne jest występowanie zdarzeń ekstremalnych. W przypadku typów pogody nie jest łatwo wyznaczyć takie przypadki. Aby więc choć orientacyjnie uwzględnić zakres zmienności
pogody w poszczególnych dniach roku, za ekstremalne termiczne typy przyjęto
takie, które należały do pogody najcieplejszej i najchłodniejszej w poszczególnych
dniach (Tab. 60). Taki sposób wyznaczenia ekstremalnych termicznych typów pogody może być dość kontrowersyjny, niemniej jednak dobrze charakteryzuje zakres zmian warunków termicznych w poszczególnych dniach roku. Kontrowersje
budzi bowiem fakt zaliczenia do ekstremalnych w niektórych dniach roku takich
przypadków, kiedy występowała pogoda należąca również do dominującego typu
pogody. Wynika to bowiem z tego, że m.in. od maja do października występują
często tylko dwa termiczne typy pogody – umiarkowanie ciepła i bardzo ciepła,
czyli ta oznaczona symbolami 2_--_--- lub 3_--_---. Przypadki takie można zidentyfikować, gdyż suma częstości najcieplejszego i najchłodniejszego termicznego typu pogody stanowi łącznie 100% (Tab. 60).
Wyznaczenie ekstremalnych podtypów pogody jest właściwie niemożliwe.
Mogłoby się jedynie ograniczyć do określenia występowania pogody bardzo słonecznej z dużymi opadami (-_22_---). Te dni zostały już omówione we wcześniejszych rozdziałach. Natomiast w celu wyznaczenia ekstremalnych klas pogody
ograniczono się do podania częstości występowania w każdym dniu roku:
− pokrywy śnieżnej,
− burzy,
− parności,
− klas pogody bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parnością (-_--_011),
− oraz klas pogody z pokrywą śnieżną i burzą (-_--_110) (Tab. 61).
Taki sposób prezentacji danych w postaci kalendarza częstości wybranych
klas pogody i uwzględnionych do ich wyróżnienia elementów meteorologicznych
i zjawisk pozwoli na analizę ekstremalnych przypadków występujących w Krakowie w latach 1901-2000. Na podstawie tabeli 61 możemy m.in. określić, że w Krakowie 1 stycznia wystąpiła burza i to tylko raz w całym stuleciu, pierwszy dzień
parny był 30 marca, ostatni dzień z pokrywą śnieżną 27 kwietnia, a od października do kwietnia nie jest prawdopodobne pojawienie się dnia z burzą i równocześnie parnego (Tab. 61).
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Tab. 60. Kalendarz najcieplejszych (Max) i najchłodniejszych (Min) termicznych typów
pogody w Krakowie (1901-2000)
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Tab. 60. Kalendarz najcieplejszych (Max) i najchłodniejszych (Min) termicznych typów
pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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Tab. 60. Kalendarz najcieplejszych (Max) i najchłodniejszych (Min) termicznych typów
pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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Tab. 60. Kalendarz najcieplejszych (Max) i najchłodniejszych (Min) termicznych typów
pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.
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Tab. 61. Kalendarz częstości (%) klas pogody w Krakowie (1901-2000)

S – pokrywa śnieżna, B – burza, P – parność, 011 – pogoda bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parna,
110 – pogoda z pokrywą śnieżną i burzą
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Tab. 61. Kalendarz częstości (%) klas pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

S – pokrywa śnieżna, B – burza, P – parność, 011 – pogoda bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parna,
110 – pogoda z pokrywą śnieżną i burzą
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Tab. 61. Kalendarz częstości (%) klas pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

S – pokrywa śnieżna, B – burza, P – parność, 011 – pogoda bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parna,
110 – pogoda z pokrywą śnieżną i burzą
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Tab. 61. Kalendarz częstości (%) klas pogody w Krakowie (1901-2000) – cd.

S – pokrywa śnieżna, B – burza, P – parność, 011 – pogoda bez pokrywy śnieżnej, ale z burzą i parna,
110 – pogoda z pokrywą śnieżną i burzą
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3. Charakterystyka klimatologicznych
pór roku w Krakowie

Zgodnie z przyjętą metodą, która została przedstawiona w rozdziale 1.4.2.
Metody wyznaczania i charakteryzowania klimatologicznych pór roku, analizie
poddano daty początku 8 sezonów w Krakowie oddzielnie w każdym roku wielolecia 1901-2008. Ich charakterystyka została przeprowadzona na podstawie wieloletniej zmienności dat początku, końca i długości trwania oraz częstości występowania typów pogody.

3.1. Daty początku, końca i długość trwania
poszczególnych pór roku
Przedwiośnie w Krakowie rozpoczynało się średnio 2 marca (Tab. 62).
W wieloleciu 1901-2008 najczęściej data początku tej pory roku przypadała jednak na drugą dekadę tego miesiąca (11-20 marca, 19,8%) (Ryc. 37). W skrajnych
przypadkach przedwiośnie miało swój początek już w drugiej dekadzie grudnia
(18 grudnia 1987 roku) lub dopiero pod koniec marca (31 marca 1952 roku)
(Tab. 62, Tab. 63). W grudniu także miało swój początek przedwiośnie w kolejnym roku – 1988, a zima 1987/88 trwała 15 dni i okazała się najkrótszą w całym
analizowanym 108-leciu (Tab. 62). Koniec przedwiośnia, który jest równocześnie
początkiem wiosny, miał miejsce najczęściej z końcem marca.
Pod względem długości trwania przedwiośnie należy do pory roku o średniej
długości (Tab. 62). Nieco w ponad 45% analizowanych lat ta pora roku charakteryzowała się długością od 21 do 40 dni (Ryc. 38). Z roku na rok jej czas trwania
wahał się jednak w dość dużych granicach, od zaledwie 5 dni w 1927 do 102 dni
w 1988 roku. To najdłużej trwające przedwiośnie miało swój początek najwcześniej,
czyli jak już wspomniano w grudniu 1987 roku, a pogoda charakterystyczna dla tej
pory roku utrzymywała się aż do 28 marca 1988 roku (Tab. 63). Warto jednak podkreślić, że w siedmiu latach (6,5%) okresu charakterystycznego dla przedwiośnia
nie udało się wyróżnić. Bezpośrednio po zimie wystąpiła wiosna (Tab. 63).
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Tab. 62. Średnie wieloletnie i ekstremalne daty początku oraz długości trwania poszczególnych klimatologicznych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008

* – minimalna długość trwania danej pory roku w latach, w których ta pora roku w ogóle wystąpiła; w analizowanym wieloleciu przedwiośnie nie wystąpiło w 7 latach, wiosna w 4, przedlecie w 5, polecie w 2, a przedziemie
w 17 (patrz Tab. 63)

Wiosna zaczynała się najczęściej w trzeciej dekadzie marca (32,7% lat); średnio 28 marca (Ryc. 37). Do ekstremalnych przypadków można zaliczyć rozpoczęcie się tej pory roku już 22 lutego 2008 roku i dopiero 25 kwietnia 1938 roku
(Tab. 62). Przyczyną tego były głównie warunki termiczne panujące z początkiem
roku w tych latach. Zostało to omówione w dalszej części opracowania (rozdział
3.3. Charakterystyka poszczególnych pór roku na podstawie częstości występowania
typów pogody). Podobnie jak przedwiośnie, omawiana pora roku należy do tych
o średniej długości. Z roku na rok czas jej trwania jest jednak najmniej zróżnicowany. Świadczy o tym wartość odchylenia standardowego wynosząca 11,6 dni
(najniższa wartość ze wszystkich pór roku; Tab. 62). W niemal 55% lat wiosna
miała długość w granicach 21-40 dni (Ryc. 38). Ta pora roku nie wystąpiła w czterech latach: 1952, 1955, 1997, 1999 (Tab. 63).
Przedlecie, rozpoczynające się w około 60% lat w ostatniej dekadzie kwietnia lub pierwszej dekadzie maja (Ryc. 37), trwa średnio około 40 dni (Tab. 62).
Średnia data początku przypadała na 28 kwietnia. W ponad 70% lat przedlecie
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Ryc. 37. Daty początku pór roku w Krakowie w latach 1901-2008 w poszczególnych
dekadach

miało długość od 21 do 60 dni (Ryc. 38). Najwcześniej ta pora roku rozpoczęła
się 1990 roku – 26 marca, najpóźniej w 1919 roku – 25 maja (Tab. 62). W latach 1901-2008 przedlecie nie wystąpiło w 5 latach: 1910, 1926, 1931, 1981 i 1993,
a w 1970 i 2000 trwało jedynie przez 5 dni (Tab. 63).
Lato jest najdłużej trwającą porą roku w Krakowie (Tab. 63). W latach 1901-2008 jego średnia długość wynosiła 98 dni. Według przyjętej metody wyróżniania
pór roku okazało się, że średnia data początku lata przypadała na 7 czerwca, ale
w ekstremalnych przypadkach została określona na 17 kwietnia (w 2000 roku)
i 12 lipca (w 1965 roku). O ile ta najpóźniejsza data rozpoczęcia lata jest dość
prawdopodobna, o tyle ta najwcześniejsza budzi duże wątpliwości. Trudno pogodzić się z tym, że lato rozpoczęło się już w drugiej połowie kwietnia. Ta skrajna
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Ryc. 38. Częstość (%) pór roku w poszczególnych przedziałach długości trwania
w Krakowie w latach 1901-2008
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Ryc. 39. Przebieg średniej dobowej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza
w wybranych dniach 2000 i 1966 roku

data podważa bowiem słuszność przyjętej metody wyróżniania pór roku. Dlatego
też zwrócono szczególną uwagę na warunki pogodowe panujące od 17 kwietnia
do 15 września 2000 roku. Aby nie ograniczać się jedynie do analizy termicznych
pór roku występujących w tym okresie, gdyż były one główną podstawą wyróżnienia poszczególnych sezonów, analizie poddano wartości dobowe temperatury
średniej, maksymalnej i minimalnej powietrza. Okazało się, że od 17 kwietnia
temperatura średnia dobowa przekroczyła 15°C. Jest to powszechnie przyjęta
przez klimatologów wartość progowa termicznego lata. Potwierdza to również
przebieg średniej konsekutywnej 5-letniej temperatury prezentowany na rycinie
39. Od tego dnia, aż do połowy września, średnia dobowa temperatura jedynie
trzykrotnie przez pięć kolejnych dni była niższa od 15°C – w dniach: 19-23 maja,
25-29 sierpnia i 4-8 września. W pozostałych dniach tego lata okresy spadku
temperatury poniżej tej wartości progowej były jedynie 1-3-dniowe. Wprawdzie
w przypadku innych pór roku możliwe było wyróżnienie sezonu trwającego jedynie 5 dni, to jednak latem 2000 roku pierwszy 5-dniowy spadek temperatury
był poprzedzony 32-dniowym okresem bardzo ciepłym, charakterystycznym pod
względem warunków pogodowych dla najcieplejszej pory roku. Podczas tego okresu (od 17 kwietnia do 18 maja) jedynie 5 dni (w dwóch 2-dniowych i jednym pojedynczym ciągu dni) miało temperaturę średnią dobową w granicach 11,1-14,6°C.
Temperatura maksymalna wynosiła najczęściej ponad 25°C, a minimalna jedynie
w 4 dniach była niższa od 10°C. W związku z tym wydaje się słuszne przyjęcie za
początek lata 2000 roku daty 17 kwietnia. W Łodzi ta pora roku, choć wyznaczona tylko na podstawie temperatury powietrza, również w skrajnym przypadku
została wyznaczona na 20 kwietnia (Degirmendžić, Kożuchowski 2004). Podobna
sytuacja miała miejsce w przypadku analizy najpóźniejszej daty końca lata, która była równocześnie początkiem polecia – kolejnej klimatologicznej pory roku
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wyróżnionej w niniejszym opracowaniu. Przebieg temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej powietrza w lecie 1966 roku, którego początek i koniec został
określony na 5 czerwca – 11 października, przedstawiono na rycinie 39.
Polecie rozpoczynało się najczęściej (78,9% przypadków) w pierwszej lub
drugiej dekadzie września; średnio 12 września (Ryc. 37). Długość jego trwania
wynosiła średnio 32 dni (Tab. 62). Jedynie w dwóch latach (1975 i 1999) po okresie letnim, który trwał aż do początku października (Tab. 63), nie wystąpiło polecie a od razu dni z typem pogody charakterystycznym dla jesieni.
Jesień, która podobnie jak lato, występowała każdego roku wielolecia 1901-2008. Jej data początku była najbardziej stabilna z roku na rok w porównaniu
do pozostałych sezonów. Wartość odchylania standardowego wynosiła jedynie 10,4 dni (Tab. 62), a 86,1% lat miało datę początku jesieni w październiku
(Ryc. 38), średnio 14 października. Długość jesieni wahała się od zaledwie 9 dni
w 1989 roku do 85 w 2006 (Tab. 62).
Przedzimie należy do najkrócej trwającej pory roku. Jej średnia długość
wynosiła 27 dni (Tab. 62). W 17 latach nie udało się wyróżnić tej pory roku,
a w trzech przypadkach jej długość wynosiła zaledwie 5 dni (Tab. 62 i 63). Przedzimie rozpoczynało się średnio 17 listopada, ale skrajne daty początku przypadają
na październik i grudzień (Tab. 62).
Zima była pod względem długości trwania drugą (po lecie) porą roku.
Z roku na rok wahała się jednak w bardzo dużych granicach i to zarówno ze
względu na datę początku, ale również długość trwania (Tab. 62). Wartości odchylenia standardowego wynosiły odpowiednio 20,9 i 27,7 dni. W 15 latach zima
nie rozpoczęła się z końcem roku, ale dopiero w styczniu, a nawet w lutym kolejnego roku, np. zimy 1901/02 i 1974/75 datę początku miały 4 lutego, odpowiednio
1902 i 1975 roku. Średnio zima w Krakowie rozpoczynała się 10 grudnia (Tab. 62).
W każdym roku analizowanego wielolecia można było wyróżnić tę porę roku,
niemniej jednak w skrajnych przypadkach trwała ona tylko przez 5 dni.
Na podstawie analizy wartości współczynnika korelacji liniowej (r) dat początku i długości trwania poszczególnych pór roku zauważono, że zachodzą pewne statystyczne relacje między tymi wartościami w niektórych sezonach (Ryc. 40).
Wszystkie przedstawione na rycinie zależności są istotne statystycznie na poziomie 0,05, choć w niektórych przypadkach wartość współczynnika determinacji
(R2) wynosi zaledwie około 0,1. Można więc stwierdzić, że:
a) początek wiosny zależy od początku przedwiośnia (r = 0,56), czyli im wcześniej
zaczyna się przedwiośnie, tym wcześniej zaczyna się wiosna,
b) początek przedlecia zależy od początku wiosny (r = 0,52), czyli im wcześniej
zaczyna się wiosna, tym wcześniej zaczyna się przedlecie,
c) początek lata zależy od początku przedlecia (r = 0,31), czyli im wcześniej zaczyna się przedlecie, tym wcześniej zaczyna się lato,
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1 – 4.02.1901 oznacza początek zimy 1901/02 w dniu 4 lutego 1902 roku
2 – 16.11.1902 oznacza początek zimy 1902/03 w dniu 16 listopada 1902 roku
- – dana pora nie wystąpiła w tym roku

Tab. 63. Daty początku (pocz.) i długość trwania (dł.) poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008 – cd.
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Ryc. 40. Zależności dat początku i długości trwania wybranych pór roku w Krakowie
w latach 1901-2008
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d) początek jesieni zależy od początku polecia (r = 0,30), czyli im wcześniej zaczyna się polecie, tym wcześniej zaczyna się jesień,
e) początek przedzimia zależy od początku jesieni (r = 0,43), czyli im wcześniej
zaczyna się jesień, tym wcześniej zaczyna się przedzimie,
f) początek zimy zależy od początku przedzimia (r = 0,53), czyli im wcześniej
zaczyna się przedzimie, tym wcześniej zaczyna się zima,
g) długość przedwiośnia zależy od daty jej początku (r = -0,80), czyli im wcześniej
zaczyna się przedwiośnie, tym dłużej trwa,
h) długość wiosny zależy do daty jej początku (r = -0,60), czyli im wcześniej zaczyna się wiosna, tym dłużej trwa,
i) długość przedlecia zależy do daty jego początku (r = -0,37), czyli im wcześniej
zaczyna się przedlecie, tym dłużej trwa,
j) długość lata zależy do daty jego początku (r = -0,85), czyli im wcześniej zaczyna
się lato, tym dłużej trwa,
k) długość polecia zależy do daty jego początku (r = -0,62), czyli im wcześniej
zaczyna się polecie, tym dłużej trwa,
l) długość jesieni zależy do daty jej początku (r = -0,22), czyli im wcześniej zaczyna się jesień, tym dłużej trwa,
m) długość zimy zależy do daty jej początku (r = -0,66), czyli im wcześniej zaczyna się zima, tym dłużej trwa,
n) długość lata zależy do długości przedlecia (r = -0,53), czyli im dłużej trwa
przedlecie, tym krótsze jest lato,
o) długość zimy zależy do długości przedzimia (r = 0,47), czyli im dłużej trwa
przedzimie, tym krótsza jest zima.

3.2. Wieloletnia zmienność wyróżnionych pór roku
W wieloletnim przebiegu dat początku przedwiośnia, będącego równocześnie końcem zimy, można zauważyć wyraźną tendencję (istotną statystycznie na
poziomie 0,05) do coraz wcześniejszego pojawiania się tej pory roku. Na podstawie równania prostej regresji trend ten został obliczony na -13,1 dnia/100 lat
(Ryc. 41). Do ekstremalnych przypadków można zaliczyć koniec zim i początek
przedwiośni występujących w drugiej połowie lat 80. XX wieku. W całym analizowanym wieloleciu początek przedwiośnia charakteryzował się dużą zmiennością
z roku na rok. Zakres wahań wynosił aż 104 dni (18 grudnia-31 marca; Tab. 62).
Data początku wiosny nie wykazała istotnej statystycznie tendencji zmian.
Wprawdzie najwcześniej pojawiła się w ostatnim roku uwzględnionym w opraco176
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Ryc. 41. Daty początku poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008
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Ryc. 41. Daty początku poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008 – cd.
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waniu – 2008 (22 lutego), to jednak od lat 80. XX wieku nie różniła się znacząco
od średniej wieloletniej przypadającej na 28 marca (Tab. 62, Ryc. 41).
Przedlecie od 1901 roku rozpoczynało się coraz wcześniej. Z początkiem
XXI wieku różnica między pierwszym dziesięcioleciem XX wieku wyniosła już
ponad 10 dni (Ryc. 41). Również w przypadku tej pory roku najwcześniejsza data
rozpoczęcia się sezonu wystąpiła z końcem XX wieku (26 marca 1990 roku).
Data początku lata, wprawdzie nie wykazała istotnej statystycznie tendencji
zmian w całym analizowanym wieloleciu, niemniej jednak w latach 90. XX wieku
rozpoczynały się one wyjątkowo wcześnie (Ryc. 41). Było tak m.in. w 2000 roku,
co zostało omówione w poprzednim rozdziale (3.1. Daty początku, końca i długość
trwania poszczególnych pór roku).
Koniec lata, będący równocześnie początkiem przedlecia, wykazał w całym
analizowanym wieloleciu istotną statystycznie tendencję zmian do coraz późniejszego pojawiania się (Ryc. 41). W porównaniu z początkiem XX wieku polecie
rozpoczynało się o ponad 11 dni później. Lato stawało się więc coraz dłuższe,
co potwierdza wieloletni przebieg długości trwania tej pory roku oraz wartość
trendu istotna statystycznie na poziomie 0,05 (Ryc. 42).
Początek jesieni był najbardziej stabilny w porównaniu z pozostałymi porami roku. Odchylenie standardowe wynosiło 10,4 dni. Z roku na rok wahał się
w granicach zaledwie 53 dni (15 września-6 listopada) (Tab. 62), niemniej jednak
w analizowanych latach jesień rozpoczynała się coraz później. Obliczona tendencja zmian daty początku tej pory roku wyniosła 11,5 dni/100 lat.
W całym analizowanym wieloleciu również zdecydowanie później pojawiała
się data końca jesieni/początku przedzimia (12,8 dni/100 lat) (Ryc. 41). Warto
jednak przypomnieć, że przedzimie nie wystąpiło w 17 latach, z czego 6 przypadków w latach 80. XX i na początku XXI wieku (Tab. 63). Z pewnością miało to
wpływ na tendencję zmian długości trwania przedzimia w analizowanych latach
(Ryc. 42).
Zima należy do najbardziej zmiennych pór roku, i to zarówno pod względem daty początku i końca, jak również długości trwania. Wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu są zbieżne z tymi, które zostały opublikowane przez autorkę, choć kryterium wyróżniania i charakteryzowania zim było inne (Piotrowicz
2002-2003, 2003, 2004, 2007b).
Najwcześniej zimy rozpoczynały się z początkiem XX wieku, w październiku
i z początkiem listopada (ryc. 41), natomiast najpóźniej 1974/75 (początek 4 lutego 1975 roku) i 1982/83 (3 lutego 1983). Pomimo występowania z końcem lat 90.
XX wieku na przełomie roku wyjątkowo łagodnych zim, miały one swój początek
najczęściej w listopadzie. Stąd obliczona tendencja zmian w całym analizowanym
wieloleciu, choć wskazuje na późniejszy początek tej pory roku (trend 15,7 dni/
100 lat), to jednak wartość ta nie jest istotna statystycznie (Ryc. 41). Długość trwa179
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Ryc. 42. Długość poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008
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nia zim uległa jednak wyraźnemu skróceniu od początku XX wieku (Ryc. 42).
Z końcem analizowanego wielolecia były one o prawie miesiąc krótsze (28,4 dni).
Wpływ na to miała głównie data końca tej pory roku; w niniejszym opracowaniu
przedstawiona równocześnie jako początek przedwiośnia.
Przedstawione w niniejszym rozdziale prawidłowości w wieloletnim zróżnicowaniu dat początku, końca i długości trwania poszczególnych pór roku można
również dostrzec, analizując rycinę 43. Najlepiej oddaje ona sezonową zmienność
klimatu Krakowa w każdym roku wielolecia 1901-2008, gdyż prezentuje łącznie
daty początku, końca i długość trwania wszystkich analizowanych pór roku.

3.3. Charakterystyka poszczególnych pór roku na
podstawie częstości występowania typów pogody
W celu pełniejszej charakterystyki wyróżnionych pór roku dokonano analizy częstości występowania poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas
pogody w każdym sezonie wielolecia 1901-2008. Analiza typów pogody (łączne
występowanie 6 cech) okazała się już zbyteczna, gdyż uwzględnione kryteria wystarczająco dokładnie określają przebieg pogody wyróżnionych pór roku. Sposób
oznaczenia poszczególnych typów pogody pozostał taki sam jak w rozdziale 2.
niniejszego opracowania. Częstość została określona natomiast w sezonach, których granice stanowiły daty początku i końca wyróżnionych pór roku, czyli takich
jak przedstawione w tabeli 63. Daje to możliwość dodatkowej charakterystyki
każdej pory roku i ewentualną ich klasyfikację już nie tylko na podstawie dat początku, końca czy długości trwania, ale również w powiązaniu z występującymi
wówczas typami pogody. Można bowiem, na podstawie częstości występowania
typów pogody wyznaczyć w wieloleciu 1901-2008, które sezony charakteryzowały
się typowym przebiegiem pogody, charakterystycznym dla tej pory roku, a które
odbiegały od normy, czyli można je zaliczyć do anomalnych czy ekstremalnych
sezonów. Za typowy (w granicach normy) przebieg pogody w danej porze roku
przyjęto taki, w którym poszczególne wartości przyjętych kryteriów mieściły się
w granicach średniej wieloletniej plus/minus wartość jednego odchylenia standardowego (σ).
Przyjęta metoda charakteryzowania pór roku, niestety, nie jest pozbawiona wad. W związku z tym, że wartości anomalne zostały określone na podstawie
częstości występowania oddzielnie poszczególnych typów, podtypów i klas pogody, wystarczyło wyznaczyć jedynie te, których wartości były wyższe od średniej
o jedno odchylenie standardowe. Mniejsza częstość występowania jednego, np.
182

Ryc. 43. Wieloletni przebieg poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008

Charakterystyka klimatologicznych pór roku

z termicznych typów pogody, powodowała bowiem wzrost częstości innego termicznego typu. Za to wystąpienie choć jednego dnia z którymś z termicznych typów, podtypów czy klas pogody, w przypadku gdy dana pora roku trwała bardzo
krótko, np. tylko 5 dni, doprowadziła do sytuacji, że za wartości anomalne zostały
zaklasyfikowane takie pojedyncze dni, choć ich występowanie jest jak najbardziej
typowe dla danej pory roku.
Jest to jeden z kilku sposobów wyznaczania wartości anomalnych. Na podstawie danych zamieszczonych w tabelach 64-71 można jednak dokonać klasyfikacji pór roku, wykorzystując inne metody, i określić typowe sezony dla krótszych
okresów, np. 30-letniego.

Przedwiośnie
W Krakowie przedwiośnie charakteryzuje się dość dużą zmiennością typów
pogody. Podczas trwania tej pory roku pojawiają się zarówno dni umiarkowanie
ciepłe (2_--_---), jak również z pogodą dość mroźną (9_--_---). Pod względem
warunków termicznych typowe przedwiośnie charakteryzuje się występowaniem
w około 55% dni z pogodą umiarkowanie ciepłą lub chłodną (2_--_--- lub 1_--_---),
a w niecałych 2% umiarkowanie mroźną lub dość mroźną (8_--_--- lub 9_--_---).
Na pozostałe termiczne typy pogody – z zespołu pogód przymrozkowych – przypada nieco ponad 40% dni w tym sezonie (Tab. 64). Pod względem usłonecznienia
i opadów atmosferycznych, czyli podtypów pogody, przedwiośnie w około 34% dni
jest pochmurne, z opadami w ciągu doby do 5 mm (-_01_---). Ponad połowa dni
w tej porze roku jest jednak zwykle bez opadów, czyli występują wówczas podtypy
pogody oznaczone symbolem -_00_---, -_10_--- lub -_20_---. Średnio w ponad
80% dni nie występuje w czasie trwania przedwiośnia pokrywa śnieżna ani burza,
czyli są to dni należące do klasy pogody -_--_000 (Tab. 64). Pojawienie się jednak
tych zjawisk jest również charakterystyczne dla tej pory roku i nie należy ich uważać za ekstremalne. Jedynie do anomalnych można zaliczyć te, których częstość
występowania była stosunkowo duża, np. ponad 30% dni z pokrywą śnieżną.
W tabeli 64 zaznaczono lata, w których częstość występowania termicznych
typów, podtypów i klas oraz wszystkich trzech kryteriów, można uznać za typową dla przedwiośnia w Krakowie. Od 1901 roku typowymi pod względem trzech
cech były przedwiośnia w latach: 1919, 1960 i 1966. Ostatnim typowym przedwiośniem pod względem warunków termicznych było to z 2003 roku, które okazało
się również typowe pod względem częstości występowania dni z wyróżnionymi
klasami pogody.
Przedstawione w tabeli 64 wartości pozwalają na charakterystykę pogody
każdego przedwiośnia zarówno w sposób jakościowy, jak i ilościowy. Na przykład przedwiośnie 2006 roku można zaliczyć do umiarkowanie ciepłego (41,7%
stanowiły dni z pogodą oznaczoną symbolem 2_--_---), pochmurnego z opada183
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mi (62,5% stanowiły dni oznaczone symbolem -_01_--- i _02_---), podczas którego wystąpiło więcej niż przeciętnie dni z pokrywą śnieżną i burzą. Tu jednak
konieczne jest uwzględnienie dodatkowo dat początku, końca i długości trwania
tego przedwiośnia. W tabeli 64 można odczytać, że przedwiośnie to rozpoczęło
się 15 marca, a skończyło 7 kwietnia (8 kwietnia rozpoczęła się kolejna pora roku).
Trwało więc przez 24 dni i pod tym względem nie odbiegało znacząco od średniej wieloletniej. W tym czasie było 8 dni z pokrywą śnieżną (33,3% z podtypem
pogody -_--_100) i jeden dzień z burzą (-_--_010), co stanowi jednak aż 4,2%
w stosunku do długości trwania tego przedwiośnia. Tak jak już wspomniano, nie
powinno się zaliczać do zjawisk anomalnych wystąpienia burzy w tym sezonie.

Wiosna
Wiosna to pora roku, w której największą częstość występowania (ponad
77%) powinny stanowić dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---). Zwykle
pod koniec tego sezonu możliwe jest występowanie pojedynczych dni ze średnią
dobową temperaturą w granicach 15,1-25,0°C (termiczny typ pogody 3_--_---).
Średnio ich częstość występowania wynosiła 3,1% (Tab. 65). Cechą charakterystyczną wiosny jest jednak również pojawiające się ochłodzenie, ze spadkiem
średniej dobowej temperatury powietrza poniżej 0°C, czyli np. z występowaniem
dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---). Takie „powroty
zimy” wiosną występowały w Krakowie bardzo często, nawet w ostatnich latach,
m.in. w 2002 i 2003 roku. Za to typową wiosną była m.in. ta z 2007 roku (Tab. 65).
Choć zaczęła się o trzy tygodnie wcześniej niż przeciętnie w ostatnich 108 latach
(1 marca; Tab. 63), to długość jej trwania (39 dni) była już zbliżona do średniej
wieloletniej (32 dni; Tab. 62). Pod względem warunków termicznych, jak również
podtypów i klas pogody, była to przeciętna wiosna. Charakteryzowała się najliczniejszym udziałem (ponad 87%) dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---).
Nie była to jednak bardzo ciepła wiosna, do której można zaliczyć m.in. tę z 1984
czy 1985 roku (ponad 80% dni z pogodą 3_--_--- lub 2_--_---), a nawet 2006 roku
(100% dni z pogodą 2_--_---), choć w tym przypadku wiosna trwała tylko przez
5 dni, występowały bowiem w 2007 roku również dni przymrozkowe (2,6% z pogodą 4_--_---; Tab. 65).
Pod względem usłonecznienia i opadów atmosferycznych wiosna charakteryzuje się zmienną pogodą. Najczęściej podobny procent stanowią dni bez opadów
atmosferycznych oraz z opadami. W przeciwieństwie jednak do przedwiośnia dni
wiosenne są bardziej słoneczne, ponad 35% stanowią te z podtypu pogody oznaczonego symbolem -_10_--- lub -_20_--- (Tab. 65). Właśnie taką wiosną była ta
z 2007 roku, natomiast m.in. wiosny z 1996 czy 2004 roku były wyjątkowo słoneczne i suche. Największy procent stanowiły podczas ich występowania dni
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z pogodą bardzo słoneczną bez opadów (-_20_---) odpowiednio 33,3 i 44,4%
(Tab. 65). Z kilkudniowym ochłodzeniem, które jak wspomniano jest charakterystyczną cechą tej pory roku, możliwe jest utworzenie się pokrywy śnieżnej.
Nie utrzymuje się ona jednak długo. Często zanika po upływie doby. Tak też było
wiosną 2007 roku. W tej porze roku należy się również liczyć z występowaniem burz,
choć do ekstremalnych przypadków należy zaliczyć występowanie w tej porze roku
dnia parnego, czyli z klasą pogody oznaczonej symbolem (-_--_001 lub -_--_011).
Takie dni pojawiły się w analizowanym sezonie w 1945, 1953 i 1984 roku.

Przedlecie
Stopniowy wzrost częstości występowania dni z pogodą bardzo ciepłą
(3_--_---) i umiarkowanie ciepłą (2_--_---) charakteryzuje kolejną porę roku –
przedlecie. Dni z tym termicznym typem pogody stanowią najczęściej już łącznie 100% dni w sezonie (Tab. 66). W ekstremalnych przypadkach w tej porze
roku możliwe jest jednak wystąpienie zarówno przymrozków, jak i pogody gorącej. Typy pogody przymrozkowej umiarkowanie chłodnej (4_--_---) i bardzo
chłodnej (5_--_---) w tym sezonie pojawiały się w pierwszej połowie XX wieku.
Dzień gorący (tśr>25,0°C) wystąpił natomiast w przedleciu 1927 i 2005 roku.
Są to zwykle pojedyncze dni, dlatego też nie zostały zakwalifikowane odpowiednio do wiosny lub lata.
Typowe przedlecie charakteryzuje się w około 24% dni pogodą bardzo słoneczną bez opadów (-_20_---), choć w porównaniu do wiosny wzrasta też udział
dni z dużymi opadami (-_02_---, -_12_---, -_22_---), których średnio jest około 14-15% (Tab. 66). Wyjątkowo słoneczne były przedlecia m.in. w 1915 i 1946
roku. Ponad 60% stanowiły wówczas dni z pogodą oznaczoną symbolem -_20_--(Tab. 66). Pochmurne i deszczowe okazały się natomiast m.in. przedwiośnia
z 1940, 1962, 1972 i 1974 roku, kiedy w ponad 45% dni występowały podtypy
pogody -_01_--- lub -_02_--- (Tab. 66).
Przedlecie jest pierwszą porą od początku roku, w której nie pojawiają
się dni z pokrywą śnieżną. W porównaniu do wiosny wzrasta jednak udział dni
z burzą i/lub parnych (Tab. 66). Typowe przedlecie charakteryzuje się udziałem
około 13% dni z burzą (-_--_010), 1% parnych (-_--_001) i niespełna 1% dni
z burzą i parnych (-_--_011).

Lato
Najcieplejsza pora roku pod względem termicznych typów pogody charakteryzuje się największą stabilnością. W tym sezonie występują jedynie trzy termiczne typy pogody – gorąca, bardzo ciepła i umiarkowanie ciepła, przy czym
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druga z nich (3_--_---) ma największą częstość (średnio ponad 85% dni) (Tab.
67). Od lat 80. XX wieku już niemal każdego lata występowały dni z pogodą gorącą (33_--_---). Wcześniej pojawiały się one zdecydowanie rzadziej. Z prezentowanych w tabeli 67 wartości wynika, że wyjątkowo gorące były lata 1992, 1994, 2002,
2005-2008. W ponad 90% dni występowała wówczas pogoda gorąca (33_--_---)
lub bardzo ciepła (3_--_---). W pierwszej połowie XX wieku takich okresów letnich było zdecydowanie mniej. Upalne lata najczęściej są bardzo słoneczne i bez
opadów. Ponad 30% dni to wówczas te z podtypu pogody -_20_--- (Tab. 67).
W porównaniu do przedlecia lato jest najczęściej bardziej słoneczne, z mniejszym udziałem dni pochmurnych, za to średnio jest nieco więcej dni słonecznych
i bardzo słonecznych z sumą opadów ponad 5 mm (-_12_--- i -_22_---). Są one
związane z burzami, których częstość określona na podstawie liczby dni z tym
zjawiskiem wynosi średnio prawie 20% (klasy pogody -_--_010 i -_--_011). Latem jest też najwięcej w ciągu roku dni parnych oraz parnych i z burzą. W całym
analizowanym wieloleciu nie wystąpiło ani jedno lato, w którym nie pojawiłyby
się te zjawiska, czyli klasa pogody -_--_000 równa 100% (Tab. 67).

Polecie
Polecie, choć pod względem występowania termicznych typów pogody jest
dość podobne do przedlecia, to jednak jest od niego chłodniejsze. W omawianym sezonie nie występują już dni z pogodą gorącą (33_--_---). Średnio o ponad
połowę mniejszą częstość mają dni bardzo ciepłe (3_--_---) (Tab. 68). Charakterystycznym termicznym typem tej pory roku jest pogoda umiarkowanie ciepła
(2_--_---), która najczęściej występuje przez ponad 80% dni. W przedleciu możliwe jest występowanie przymrozków, które od 1901 roku pojawiły się w kilkunastu
latach (Tab. 68).
Około 55% dni przedlecia to te bez opadów atmosferycznych (Tab. 68), choć
średnio najczęstszym podtypem pogody jest ten oznaczony symbolem -_01_-(pogoda pochmurna z małymi opadami). Rzadko które przedlecie jest słoneczne
lub bardzo słoneczne. Przeważają te, w których największy udział stanowią dni
pochmurne. Cechą charakterystyczną jest występowanie podczas tej pory roku
burz (-_--_010 lub -_--_011). Średnio stanowią one ponad 3% dni w sezonie. Zdecydowanie rzadziej pojawiały się dni parne, a już sporadycznie parne i z burzą
(-_--_011). Wiele było takich sezonów, w których 100% stanowiły dni z klasą pogody oznaczoną symbolem -_--_000 (czyli bez pokrywy śnieżnej, burzy i parności).

197

Tab. 67. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody w Krakowie w latach 1901-2008 – LATO

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

198

Charakterystyka klimatologicznych pór roku

199

Tab. 67. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody w Krakowie w latach 1901-2008 – LATO – cd.

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

200

wartości anomalne (>śr+1σ) pogrubiona czcionka
1 – termiczne typy pogody w granicach normy (>śr+1σ),
2 – podtypy pogody w granicach normy (>śr+1σ),
3 – klasy pogody w granicach normy (>śr+1σ)

Charakterystyka klimatologicznych pór roku

201

Tab. 68. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody w Krakowie w latach 1901-2008 – POLECIE

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

202

Charakterystyka klimatologicznych pór roku

203

Tab. 68. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody w Krakowie w latach 1901-2008 – POLECIE – cd.

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

204

wartości anomalne (>śr+1σ) pogrubiona czcionka
1 – termiczne typy pogody w granicach normy (>śr+1σ),
2 – podtypy pogody w granicach normy (>śr+1σ),
3 – klasy pogody w granicach normy (>śr+1σ)

Charakterystyka klimatologicznych pór roku

205

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Jesień
Pod względem średniej częstości występowania termicznych typów pogody jesień jest w Krakowie nieco chłodniejsza od wiosny. Podczas trwania tej pory
roku średnio mniejszą częstość stanowiły dni bardzo ciepłe i umiarkowanie ciepłe
(3_--_--- i 2_--_---), a więcej było chłodnych i z przymrozkiem (1_--_--- i 5_--_---,
6_--_---) lub umiarkowanie mroźnych (8_--_---) (Tab. 69). Nie jest tak jednak
co roku. Występowały w XX wieku lata, w których jesień była cieplejsza od wiosny.
Zwykle najwięcej dni w tej porze roku jest tych z opadami. Średnio około
31% stanowią dni pochmurne z małymi opadami (-_01_---). Dość wyjątkowe pod
względem występowania podtypów pogody były sezony jesienne w 1920, 1943,
1995 i 2005 roku (Tab. 69). Ponad 40% stanowiły wówczas dni bardzo słoneczne
i bez opadów (-_20_---).
W analizowanym wieloleciu najwięcej było jesieni, podczas których nie występowała pokrywa śnieżna, burze i parność. W 100% dni należały do klasy pogody -_--_000 (Tab. 69). W tej porze roku może jednak już wystąpić pokrywa
śnieżna (klasa pogody -_--_100) i burza (-_--_010). W przeciwieństwie do wiosny, jesienią nie wystąpił dzień parny (-_--_001), ani parny i z burzą (-_--_011).

Przedzimie
Przejściowa pora roku, między jesienią a zimą, pod względem warunków
termicznych jest zbliżona do przedwiośnia. Przedzimie jest jednak nieco chłodniejsze (Tab. 70). Średnio mniejszy procent stanowią w tej porze roku dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---), około 10%, a większy z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---) – niespełna 11%, i umiarkowanie mroźną
(8_--_---) – 4% dni.
Od lat 70. XX wieku przedzimia były dość ciepłe. W wielu z nich ponad 60%
stanowiły dni umiarkowanie ciepłe i chłodne (2_--_--- i 1_--_---) (Tab. 70). Rzadziej występowała wówczas pogoda przymrozkowa (4_--_---, 5_--_---, 6_--_---)
lub umiarkowanie mroźna (8_--_---). Pod względem usłonecznienia i opadów
atmosferycznych można je jednak w większości zaliczyć do typowych. Przedzimie charakteryzuje się bowiem w około 80% dni pogodą pochmurną (-_00_---,
-_01_---, -_02_---), z czego ponad 40% to te z opadami atmosferycznymi poniżej
5 mm (-_01_---). Bardzo rzadko w tym okresie, średnio niespełna 5%, jest dni
bardzo słonecznych (-_20_---).
W tej porze roku może utworzyć się pokrywa śnieżna (klasa pogody -_--_100),
która w skrajnych przypadkach stanowi nawet ponad 50% dni w sezonie (Tab. 70).
Prawdopodobne jest też wystąpienie burzy, choć od lat 80. XX wieku dzień z klasą
pogody -_--_010 pojawił się tylko raz – w 1982 roku (Tab. 70). Średnio więc dni
bez zjawisk (klasa pogody -_--_000) stanowią ponad 85%.
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Zima
Zima najczęściej kojarzy się ze śniegiem i mrozem. Odznacza się jednak
znacznymi wahaniami dat początku i końca, ciągłości, długości trwania mrozów
oraz ich natężenia (Piotrowicz 2002-2003). Rzadko zdarza się, by ta pora roku cała
była ostra lub łagodna. Najczęściej mamy do czynienia z następowaniem po sobie
dni mroźnych i ciepłych. Potwierdzeniem tego jest częstość występowania wyróżnionych termicznych typów pogody (Tab. 71). Choć zwykle największy odsetek
stanowią w zimie dni umiarkowanie mroźne i mroźne (8_--_--- i 9_--_---) – około 41%, to jednak 17% dni należy do termicznego typu pogody umiarkowanie
ciepłej (2_--_---) lub chłodnej (1_--_---). Warto jednak pamiętać, że wyróżnione
w niniejszym opracowaniu zimy stanowią dość zwarty sezon, w którym pogoda
jest najmroźniejsza na przełomie roku i często towarzyszy jej pokrywa śnieżna,
choć dni z klasą pogody (-_--_100) nie zawsze są dominujące (Tab. 71). Mogą
bowiem występować zimy bezśnieżne.
W Krakowie w latach 1901-2008 można było wyróżnić na przełomie każdego
roku okres zimowy, choć w skrajnych przypadkach trwał on zaledwie 5 dni (Tab. 63).
W tym czasie przeważały zwykle dni pochmurne (-_0-_---; około 75%) z sumą opadów poniżej 5 mm (-_01_---; 38,8%) (Tab. 71). Autorka zgadza się ze stwierdzeniem,
że od lat 70. XX wieku mamy do czynienia z występowaniem bardzo łagodnych zim,
niemniej jednak zwraca uwagę na czasami zbyt pochopne wysuwanie wniosków co
do wzrastającej częstości ich występowania (Piotrowicz 2004). Bez uwzględnienia
„rzeczywistej” długości trwania tej pory roku, czyli niebrania pod uwagę w analizie
dat ich początku i końca tej pory roku, można wysunąć nieprecyzyjne lub czasami
wręcz błędne wnioski. W wielu przypadkach zima zaczynała się bowiem już w listopadzie, a nawet pod koniec października (Tab. 63), czyli miesiącach niebranych
pod uwagę jako zimowe. Z drugiej jednak strony ta pora roku mogła zacząć się dopiero w styczniu, a zakończyć w połowie marca, czyli również w miesiącu zwykle
nieuwzględnianym w tego typu analizach. Właśnie w ostatnich latach występowały
tego typu zimy, do których można zaliczyć te z przełomu 2004/05 i 2005/06 roku
(Tab. 63). W czasie ich trwania (odpowiednio przez 55 i 69 dni) ponad 90% stanowiły dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie mroźną i dość mroźną. Nie wystąpiły
w ogóle dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---), choć średnio stanowią około
4% dni w tej porze roku (Tab. 71). W pierwszej z analizowanych zim – 2004/05 pokrywa śnieżna utrzymywała się przez ponad 90% dni, w drugiej natomiast – 2005/06,
występowały jedynie dni z klasą pogody -_--_100, czyli z pokrywą śnieżną (Tab. 71).
Prezentowane w tabelach 63 i 71 wartości dają możliwość szczegółowej
analizy każdej zimy w Krakowie z lat 1901-2008, dokonania ich klasyfikacji pod
względem dat początku, końca, długości trwania, warunków termicznych, usłonecznienia względnego, opadów atmosferycznych i występowania pokrywy śnieżnej, a nawet burzy.
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4. Zastosowanie klasyfikacji typów pogody
i klimatologicznych pór roku w celu
określenia wpływu pogody i klimatu
na środowisko przyrodnicze, zdrowie
i samopoczucie człowieka

Z końcem XX i początkiem XXI wieku wystąpiły w Europie Środkowej,
w tym także w Krakowie, wyjątkowo nietypowe pory roku, m.in. krótkie i niezbyt mroźne zimy, wczesne i dość ciepłe wiosny oraz gorące i bardzo suche lata,
które zaczynały się dość wcześnie. Ten wyraźny wzrost temperatury powietrza
nie pozostał bez wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz jego gospodarczą działalność. Jest to tym bardziej niepokojące, że na świecie wzrasta liczba
osób wrażliwych na pogodę (Kuchcik 2001). Szacuje się, że w krajach zachodniej
i środkowej Europy do meteoropatów należy 50-70% populacji. Jeszcze 50 lat
temu liczba osób należącej do tej grupy była dwukrotnie mniejsza (Baranowska,
Cedzyńska-Ziemba 1997).
Szczególnie narażeni na zmiany pogody i ekstremalne zdarzenia pogodowe
są mieszkańcy dużych miast, ludzie starsi oraz osoby ze schorzeniami sercowo
-naczyniowymi i oddechowymi (Kuchcik, Błażejczyk 2001; Kuchcik 2006b). Długotrwałe przebywanie w zamkniętych, często klimatyzowanych pomieszczeniach,
prowadzi do wydelikacenia organizmu i w konsekwencji do obniżenia lub nawet
braku odporności wobec zmian pogody. Jest to efekt cywilizacyjnych zmian związany ze stylem życia, osłabionych zdolności adaptacyjnych i stanem zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że zmiany klimatu
w wielu regionach świata przyczynią się do ponad 150 tys. zgonów (0,3% wśród
wszystkich zmarłych) i przynajmniej 5 mln (0,4%) zachorowań rocznie (Patz
i in. 2005, Revich 2008). Najbardziej uderzający przykład ryzyka utraty zdrowia
spowodowanego bezpośrednio przez pogodę był wzrost śmiertelności w Europie w lecie 2003 roku. Fala upałów, która nawiedziła wówczas głównie zachodnią
i środkową część kontynentu, przyczyniła się do 22-45 tys. zgonów (Patz i in.
2005). Według innych szacunków liczba ofiar z powodu długotrwałych upałów
osiągnęła wówczas nawet 70 tys. Zaliczono je do najtragiczniejszych katastrof naturalnych w Europie w ostatnich 50 latach (Kuchcik 2006b). Jeśli aktualne trendy
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utrzymają się, to takie gorące lata jak w 2003 roku będą się pojawiać w Europie coraz częściej, a mogą być nawet bardziej intensywe (IPCC 2007). Według prognoz
WHO do 2030 roku zachorowalność i śmiertelność spowodowana zmianami klimatu mogą się podwoić (Petz i in. 2005). Przewiduje się, że do 2071-2100 roku
z powodu upałów może dochodzić do około 80 tys. zgonów rocznie tylko w krajach Unii Europejskiej (Hübler i in. 2008).
Podczas występowania upalnej i parnej pogody umieralność z powodu chorób układu krążenia wzrasta średnio o 18-22%, a w skrajnych przypadkach nawet
o 62-64% (Kuchcik 2006b). Bardzo uciążliwe dla człowieka jest występowanie dni
gorących (tmax>25°C), upalnych (tmax>30°C) i parnych (e≥18,8 hPa) oraz tzw. nocy
gorących (tmin≥20°C). Były one przedmiotem odrębnej analizy we wcześniejszych
pracach autorki (Piotrowicz 2005a, 2005b, 2007c, 2009, 2010). Sezonowa zmienność
występowania wyróżnionych typów pogody przeprowadzona w niniejszym opracowaniu potwierdziła również, że od lat 80. XX wieku dni z pogodą gorącą (33_--_---)
oraz parne (-_--_--1) pojawiały się częściej i stosunkowo wcześnie. Przyczyniają
się do występowania złego samopoczucia nawet u znacznej liczby ludzi zdrowych
mieszkających w dużych miastach. Powodują zmęczenie, osłabienie, senność lub
bezsenność, dekoncentrację, zniechęcenie i apatię, brak apetytu, małą wydolność
fizyczną i przede wszystkim bóle głowy często o charakterze migrenowym (Hessman-Kosaris 1998). W związku z tym wrażliwość organizmu człowieka na warunki
atmosferyczne, czyli meteoropatia, oraz związane z nią dolegliwości stają się poważnym problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym. Spadek wydajności pracy
z powodu „stresu pogodowego” jest bardzo trudny do oszacowania. M. Hübler i in.
(2008) wyznaczyli go w Niemczech na 0,1-0,5% produktu krajowego brutto.
W zimie główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia, w tym
głównie (około 50% zgonów) związane z chorobą niedokrwienną serca (Kuchcik 2006b). W miastach Europy Środkowej zgony z powodu hipotermii nie
są liczne (Donaldson, Keatinge 2002). Wzrost śmiertelności rejestruje się najczęściej już 2 dni po gwałtownym spadku temperatury powietrza (Kozłowska
-Szczęsna i in. 2004). W falach zimna M. Kuchcik (2006b) oszacowała wzrost
śmiertelności na 6-27%, przy czym w skrajnych przypadkach może on wynieść
nawet ponad 50%. Pomimo występowania z końcem lat 80. XX wieku łagodnych
i krótkich zim pojawiały się w Krakowie dni z pogodą dość mroźną (9_--_---),
a nawet bardzo mroźną (0_--_---).
Pośrednie oddziaływanie zmian klimatu na zdrowie przyczynia się m.in. do
wzrostu chorób przenoszonych przez owady oraz drobnoustroje chorobotwórcze
(Błażejczyk, Kozłowska-Szczęsna 2008). Na podstawie badań przeprowadzonych
w kilku krajach Europy stwierdzono, że występujące w ostatnich latach wyższe
od przeciętnych temperatury powietrza w okresie zimowym przyczyniają się do
wzrostu liczby hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego, m.in. grypy i astmy (Kozłowska-Szczęsna i in. 2004). Ciepłe i krótkie zimy zwiększają bo220
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wiem możliwość przezimowania larw owadów, bakterii i wirusów. Mniej ich ginie
wskutek wymarzania, co zwiększa ich populację w kolejnym sezonie.
W planowaniu przestrzennym obszarów zurbanizowanych przez długi czas
klimat był traktowany jako czynnik stabilny (Obrębska-Starklowa i in. 1997), czyli
nieulegający zmianie w wieloleciu. Niezmiernie rzadko uwzględnia się przy ich
opracowaniu prognozowane zmiany klimatu. Tymczasem w ostatnich kilkunastu latach powszechnie zauważalne są fluktuacje klimatu oraz wzrost częstości
zjawisk ekstremalnych, m.in. wspomnianych już dokuczliwych fal upałów oraz
powodzi, długotrwałych susz (Brázdil i in. 1996, Domonkos i in. 2003; Easterling
i in. 1997, 2000; Fink i in. 2004, Frich i in. 2002, Niedźwiedź 2000; Wibig i Głowicki 2002). Powodują one często ogromne straty materialne, szczególnie dokuczliwe
w obszarach zurbanizowanych.
Z punktu widzenia warunków życia w mieście i gospodarczej działalności
człowieka ważne jest uwzględnienie zmian klimatu i próba dostosowania się do
nich. Zwłaszcza, że zdaniem J. A. Patza i in. (2005), na zmiany klimatu potencjalnie najbardziej wrażliwe są regiony szerokości umiarkowanych oraz miasta, gdzie
miejska wyspa ciepła potęguje ekstremalne zjawiska klimatyczne.
Z przedstawionych tu kilku faktów wynika, że pogoda i jej sezonowe zróżnicowanie ma istotny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i samopoczucie człowieka. Dlatego też, aby choć częściowo spróbować ten wpływ określić
ilościowo, analizie poddano daty początku poszczególnych fenofaz wybranych
roślin i pojawów zwierząt z lat 1946-1960 oraz rozpoczęcie i długość trwania sezonów pyłkowych niektórych taksonów roślin (1991-2008).

4.1. Porównanie klimatologicznych i fenologicznych
pór roku
Charakteryzując poszczególne fenologiczne pory roku w latach 1946-1960,
w pierwszej kolejności dokonano analizy wieloletniej zmienności poszczególnych
fenofaz roślin wskaźnikowych każdego sezonu, a następnie pojawów w świecie
zwierząt (ograniczoną z braku danych jedynie do przedwiośnia i wczesnej wiosny). W drugim etapie obliczono daty poszczególnych pór roku, które są średnią arytmetyczną z pojawów fenologicznych wybranych roślin przewodnich
(Tab. 31). W końcowym etapie analizy porównano daty poszczególnych pojawów oraz daty początku obliczonych fenologicznych pór roku z klimatologicznymi sezonami, których szczegółową analizę przedstawiono w rozdziale 3.
Aby nie wprowadzać nowego nazewnictwa, do określania pór roku przyjęto zasadę, że w każdym przypadku zostanie podana informacja, czy chodzi o klima221
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tologiczną porę roku (określoną na podstawie przebiegu typów pogody), czy też
fenologiczną (określoną na podstawie faz rozwojowych roślin). Należy jednak
pamiętać, że nie zawsze są one spójne i charakteryzują ten sam sezon, np. fenologiczna zima i klimatologiczna zima. Szczegółowo zostanie to przedstawione
w dalszej części niniejszego rozdziału.
W celu ograniczenia opisowej charakterystyki poszczególnych faz rozwojowych roślin i pojawów w świecie zwierząt (które częściowo wykraczają poza ramy
niniejszego opracowania), ale nie pomijając ważnych informacji o ich wieloletniej
zmienności, uzyskane wyniki analizy ujęto w formie graficznej i tabelarycznej.
Mogą one posłużyć do dalszych, bardziej szczegółowych studiów.

Przedwiośnie
Pierwsza fenologiczna pora roku jest najczęściej nazywana zaraniem wiosny. W niniejszym opracowaniu tę porę roku reprezentuje kwitnienie: leszczyny
pospolitej (Corylus avellana), wierzby iwy (Salix caprea) i podbiału pospolitego
(Tussilago farfara) (Tab. 31, Ryc. 44).
Kwitnienie leszczyny (Fot. 2) jest jednym z pierwszych sygnałów rozpoczynającej się wegetacji. W Krakowie i okolicach w analizowanym 15-leciu najwcześniej ta roślina zakwitła w 1948 roku – 4 lutego (Ryc. 44). Jest to zgodne z wynikami
uzyskanymi przez M. Molgę (1948b). Z roku na rok kwitnienie leszczyny wahało
się jednak w bardzo dużych granicach – 64 dni (Tab. 72). Wartość odchylenia
standardowego w przypadku fenofazy właśnie tej rośliny okazała się najwyższa
(19,1 dni). Sądzić więc można, że na początek kwitnienia leszczyny duży wpływ
mają m.in. warunki pogodowe panujące już podczas zimy. Prosta korelacja liniowa pomiędzy datami początku kwitnienia tej rośliny i klimatologicznego przedwiośnia (Tab. 63) okazała się nieistotna statystycznie na poziomie 0,05 (r=0,46).
Wykres korelacyjny (Ryc. 45) ukazuje jednak, że w przypadku jedynie czterech lat
kwitnienie leszczyny rozpoczęło się zdecydowanie wcześniej niżby to wynikało
z prezentowanej zależności. Z wykluczeniem dat początku kwitnienia leszczyny
w 1948, 1949, 1951 i 1958 roku, korelacja pozostałych dat z początkiem klimatologicznego przedwiośnia jest istotna statystycznie i bardzo wysoka (r=0,95) (Ryc.
45). Zwrócono więc szczególną uwagę na przebieg pogody w tych czterech latach,
aby znaleźć przyczynę tak wcześnie rozpoczynającego się kwitnienia leszczyny
w stosunku do późnego rozpoczęcia klimatologicznego przedwiośnia.
Zima 1947/48 charakteryzowała się występowaniem dwóch fal mrozów,
które były przedzielone dość znacznym ociepleniem. W styczniu temperatura
maksymalna kilkakrotnie przekroczyła 10°C (Ryc. 46). Zanikła pokrywa śnieżna, która utworzyła się w połowie grudnia 1947 roku. Z wyjątkiem zaledwie
7 dni (17-23 stycznia 1948 roku) z warunkami zbliżonymi do zimy, w styczniu panowała pogoda charakterystyczna dla przedwiośnia. Prawdopodobne jest więc, że
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Tab. 72. Charakterystyka poszczególnych fenofaz roślin reprezentujących fenologiczne
pory roku w Krakowie i okolicach w latach 1946-1960
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Ryc. 45. Zależności dat początku klimatologicznych pór roku z fenofazami roślin reprezentujących fenologiczne pory roku Krakowie w latach 1946-1960

w takich warunkach leszczyna rozpoczęła kwitnienie. Od drugiej dekady lutego
zima ponownie powróciła. Pojawiły się typy pogody charakterystyczne dla tej pory
roku. Utworzyła się ponownie pokrywa śnieżna. Znacznie spadła temperatura powietrza (Ryc. 46), dlatego też koniec zimy i początek przedwiośnia został wyznaczony na 3 marca. Bardzo podobny przebieg pogody był w pozostałych trzech sezonach zimowych: 1948/49, 1950/51
i 1957/58. Kwitnienie leszczyny wyprzedziło więc o ponad miesiąc wyznaczoną datę końca zimy/początku
przedwiośnia.
Czy w ostatnich latach (1991-2008) początek kwitnienia leszczyny był też tak zróżnicowany? Częściowo będzie można odpowiedzieć
na to pytanie, analizując sezon pyłkowy tej rośliny (rozdział 4.2. Typy
pogody i klimatologiczne pory roku Ryc. 46. Przebieg temperatury maksymalnej
a sezony pyłkowe wybranych takso- i minimalnej powietrza w Krakowie od 1 stycznów roślin).
nia do 15 marca 1948 roku
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Wydaje się też interesujące, jak w związku z dość nietypowym przebiegiem
pogody w okresie zimowym reagowała wierzba iwa i podbiał pospolity.
Kwitnienie wierzby iwy (Fot. 3) i podbiału pospolitego (Fot. 4) jest ze sobą
istotnie skorelowane (r=0,79). Zwykle kwitnienie podbiału rozpoczynało się kilka
lub nawet kilkanaście dni wcześniej, choć w analizowanym wieloleciu w trzech latach kwiaty wierzby iwy zostały zaobserwowane wcześniej (Ryc. 44). Średnie daty
kwitnienia tych roślin przypadały na 24 marca (podbiał) i 28 marca (wierzba iwa)
(Tab. 72). Z roku na rok początek kwitnienia wierzby iwy był bardziej zróżnicowany. Wartość odchylenia standardowego wynosiła 11,4 dni. Korelacja między datą
początku klimatologicznego przedwiośnia a datą kwitnienia podbiału pospolitego
i wierzby iwy okazała się istotna statystycznie na poziomie istotności 0,05 (Ryc.
45). Współczynnik w przypadku wierzby iwy przyjmował wartości 0,60, natomiast podbiału 0,63. Z zależności tych wynika, że przeciętnie 21 (podbiał) i 25
dni (wierzba iwa) po rozpoczęciu klimatologicznego przedwiośnia rozpoczynał
się okres kwitnienia analizowanych roślin.
Obliczona data początku fenologicznego przedwiośnia (zarania wiosny) na
podstawie średniej arytmetycznej z dat kwitnienia trzech roślin – leszczyny pospolitej, wierzby iwy i podbiału pospolitego – okazała się nieskorelowana z klimatologicznymi porami roku. Najwyższą wartość współczynnik korelacji osiągnął
w przypadku początku klimatologicznego przedwiośnia (r=0,48). Z pewnością
miała na to duży wpływ data początku kwitnienia leszczyny. Roślina ta bowiem
reaguje nawet na kilkudniowe sprzyjające warunki, które występują już w styczniu, i zakwita bardzo wcześnie, choć po kilku dniach zima zwykle powraca.
Z przeprowadzonych analiz wynika więc, że w przypadku pierwszej fenologicznej pory roku lepszymi roślinami wskaźnikowymi są wierzba iwa i podbiał
pospolity. Kwitnienie tych roślin można próbować przewidzieć na podstawie początku klimatologicznego przedwiośnia.

Wczesna wiosna
Kolejną fenologiczną porą roku jest tzw. wczesna wiosna. Nie ma ona bezpośredniego odpowiednika wśród klimatologicznych pór roku. Jej data początku
bywa określana m.in. na podstawie kwitnienia brzozy brodawkowatej (Betula pendula), mniszka pospolitego (Taraxacum officinale), czeremchy zwyczajnej (Padus
avium) i/lub listnienia brzozy brodawkowatej (Betula pendula), lipy drobnolistnej
(Tilia cordata) oraz kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum).
Kwitnienie i listnienie brzozy brodawkowatej (Fot. 5) występuje niemal równocześnie. Na podstawie wykorzystanych danych stwierdzono jednak,
że brzoza rozpoczynała kwitnienie średnio 10 dni przed rozwojem liści (Tab. 72).
W analizowanym wieloleciu zwykle te dwie fenofazy przypadały na drugą dekadę
kwietnia.
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Analiza korelacyjna dwóch fenofaz brzozy brodawkowatej z datami początku klimatologicznych pór roku wykazała istnienie statystycznie istotnej zależności z początkiem klimatologicznej wiosny (Ryc. 45). Brzoza brodawkowata kwitnie średnio około 18 dni po rozpoczęciu się klimatologicznej wiosny, natomiast
rozwój liści następuje po około miesiącu. W związku z tym, że w 1952 i 1955
roku nie wystąpiła klimatologiczna wiosna (Tab. 63), czyli przedwiośnie przeszło
bezpośrednio w przedlecie, to w tych latach bardzo szybko nastąpił rozwój liści
i kwiatów tego drzewa, odpowiednio po 12 i 15 oraz 13 i 5 dniach po zakończeniu
klimatologicznego przedwiośnia.
Kwitnienie czeremchy zwyczajnej (Fot. 6) w latach 1946-1960 następowało między 18 kwietnia a 13 maja (Tab. 72). Z roku na rok data rozpoczęcia tej
fenofazy była dość stabilna (odchylenie standardowe 7,3 dni). W porównaniu
z pozostałymi roślinami, które reprezentują fenologiczną wczesną wiosnę, kwitnienie czeremchy jest najsilniej skorelowane z początkiem klimatologicznej wiosny
(Ryc. 45). W zależności od warunków pogodowych panujących podczas tej pory
roku, czeremcha zakwitała około 30 dni po jej rozpoczęciu.
Mniszek pospolity (Fot. 7) zakwitał najczęściej w drugiej połowie kwietnia (Ryc. 44, Tab. 72), tj. około 20 dni po rozpoczęciu klimatologicznej wiosny.
Korelacja między tymi dwoma datami jest istotna statystycznie na poziomie 0,05
i wynosi 0,70 (Ryc. 45).
Listnienie kasztanowca zwyczajnego (Fot. 8), podobnie jak kwitnienie
mniszka pospolitego występowało najczęściej po 15 kwietnia. Z roku na rok zmieniało się w niewielkich granicach (Tab. 72), dlatego też wartość współczynnika
korelacji między tą fenofazą kasztanowca a początkiem klimatologicznej wiosny
jest identyczna jak w przypadku kwitnienia mniszka pospolitego (r=0,7). Zależność ta została przedstawiona na jednym z wykresów na rycinie 45.
Listnienie lipy drobnolistnej (Fot. 12) rozpoczynało się średnio 30 kwietnia (Tab. 72). W skrajnych przypadkach analizowanego 15-lecia między najwcześniejszą a najpóźniejszą datą tej fenofazy minęło 22 dni. Może to sugerować,
że listnienie lipy nie jest bardzo zależne od warunków pogodowych panujących
na przełomie kwietnia i maja. Wykres zależności (Ryc. 45) dowodzi jednak,
że istnieje korelacja między rozwijającymi się liśćmi lipy drobnolistnej a początkiem klimatologicznej wiosny. Wartość współczynnika korelacji wynosi 0,74.
W wyniku przeprowadzonej analizy wybranych fenofaz reprezentujących początek fenologicznej wczesnej wiosny okazało się, że wszystkie dość dobrze reprezentują tę porę roku i są istotnie statystycznie skorelowane z początkiem klimatologicznej wiosny (r=0,76). W przypadku gdy wiosna nie wystąpiła
(po przedwiośniu wystąpiło bezpośrednio przedlecie), u niektórych roślin szybciej doszło do ich kwitnienia lub listnienia.
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Wiosna
Fenologiczną wiosnę reprezentuje kwitnienie kasztanowca zwyczajnego
(Aesculus hippocastanum) i lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) (Ryc. 44).
Kwitnienie kasztanowca zwyczajnego (Fot. 8) następuje średnio około dwa
tygodnie po rozwinięciu się liści (Tab. 7). W analizowanym 15-leciu najwcześniej
zakwitły kasztanowce zwyczajne w 1946 i 1953 roku – 29 kwietnia, natomiast najpóźniej w 1954 roku – dopiero 24 maja (Ryc. 44). Wydawać by się mogło, że kwitnienie kasztanowca powinno być istotnie statystycznie skorelowane z początkiem
klimatologicznej wiosny. Niestety tak nie jest. Współczynnik korelacji liniowej
(r=0,46) okazał się nieistotny.
Kwitnienie lilaka pospolitego (Fot. 9) również nie jest statystycznie istotnie skorelowane z żadną z klimatologicznych pór roku, choć najwyższą wartość
współczynnik korelacji osiąga w przypadku początku klimatologicznej wiosny
(Ryc. 45). Kwitnienie tego ozdobnego krzewu w badanym 15-leciu występowało
między 2 a 20 maja (Tab. 72). Było więc bardzo mało zróżnicowane z roku na rok.
Wartość odchylenia standardowego wyniosła jedynie 5,8 dni.
Fenologiczna wiosna, reprezentowana przez średnią datę kwitnienia kasztanowca zwyczajnego i lilaka pospolitego, okazała się niezależna statystycznie od
dat początku klimatologicznych pór roku. Prawdopodobnie na kwitnienie tych
dwóch roślin wpływ wywiera pogoda panująca w krótszym okresie, zwłaszcza
w pierwszej połowie maja.

Przedlecie
Początek czwartej fenologicznej pory roku – przedlecia – reprezentuje kwitnienie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) i bzu czarnego (Sambucus nigra).
Kwiaty robinii akacjowej (Fot. 10) rozkwitały najczęściej z końcem maja
(Ryc. 44), jednak różnica między najwcześniejszą a najpóźniejszą datą w analizowanym wieloleciu wynosiła prawie miesiąc (29 dni) (Tab. 72). Współczynnik
korelacji liniowej między datą kwitnienia robinii a początkiem klimatologicznej
pory roku miał najwyższą wartość z początkiem wiosny, istotną statystycznie na
poziomie 0,05 (Ryc. 45). Robinia zakwitała w zależności od warunków pogodowych panujących podczas klimatologicznej wiosny po 37-81 dniach od rozpoczęcia się tej pory roku. Nie jest to więc zadowalająca zależność.
Kwitnienie bzu czarnego (Fot. 11), choć reprezentuje tę samą fenologiczną porę roku co robinia akacjowa, jest jednak istotnie skorelowane z początkiem
klimatologicznego przedlecia (r=0,61) (Ryc. 45). Kwitnienie bzu czarnego rozpoczynało się średnio po 33 dniach od końca klimatologicznej wiosny i początku
przedlecia.
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Z przebiegu dat początku kwitnienia robinii akacjowej i bzu czarnego
w latach 1946-1960 (Ryc. 44) wynika, że są one zbliżone. Potwierdza to również
współczynnik korelacji wynoszący 0,88. Jednak daty kwitnienia tych dwóch roślin
są skorelowane z początkiem dwóch różnych klimatologicznych pór roku – wiosny i przedlecia. Fenologiczne przedlecie można jednak próbować określić na
podstawie dat początku klimatologicznego przedlecia, gdyż obliczony współczynnik korelacji między tymi zmiennymi okazał się istotny statystycznie na poziomie
0,05. Przeciętnie więc w latach 1946-1960 fenologiczne przedlecie rozpoczynało
się około 13 dni po rozpoczęciu klimatologicznego przedlecia.

Lato
Początek fenologicznego lata został określony jedynie na podstawie daty
zakwitania lipy drobnolistnej (Tilia cordata) (Fot. 12, Ryc. 44). W analizowanych
latach początek kwitnienia tej rośliny wahał się w bardzo dużych granicach (34
dni) (Tab. 72). Najwcześniej lipa kwitła w 1946 roku – 6 czerwca, najpóźniej 1955
roku – 10 lipca. Porównanie tych dat z początkiem klimatologicznych pór roku
nie doprowadziło do istotnych wniosków. Kwitnienie lipy nie jest skorelowane
nawet z początkiem klimatologicznego lata (Ryc. 45). Przyczyny tego faktu mogą
być różne, m.in. niehomogeniczność serii spostrzeżeń fenologicznych, kwitnienie
lipy nie do końca dobrze reprezentuje początek fenologicznego lata, czy też sposób wyznaczenia klimatologicznego lata jest niepoprawny do tego celu.

Polecie/wczesna jesień
Fenologiczne polecie, czyli tzw. wczesna jesień, zostało wyznaczone na podstawie dat początku dojrzewania owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) i kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum).
Dojrzewanie owoców bzu czarnego (Fot. 11) występowało najczęściej
w sierpniu (Ryc. 44), przypadało więc na drugą połowę klimatologicznego lata.
Podobnie jak w przypadku kilku poprzednich fenofaz wybranych roślin, nie udało się znaleźć prostej zależności między dojrzewaniem owoców bzu czarnego
a klimatologicznymi porami roku, choć najwyższą wartość współczynnik korelacji osiągnął w przypadku klimatologicznego lata (Ryc. 45). Jest ona jednak nieistotna statystycznie.
Dojrzewanie owoców kasztanowca zwyczajnego (Fot. 8) kojarzy się powszechnie z początkiem jesieni. Średnia data otwierania się torebek nasiennych
tego drzewa przypadała na 10 września (Tab. 72). Porównując przebieg dat dojrzewania owoców omawianych roślin (Ryc. 44), można zauważyć, że nie są one bardzo zbliżone, choć współczynnik korelacji, istotny statystycznie na poziomie 0,05
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(r=0,61), wskazuje na zależność tych dwóch dat. Niestety nie stwierdzono korelacji
między dojrzewaniem owoców kasztanowca zwyczajnego z datami początku klimatologicznych pór roku (Ryc. 45). Nie istnieje więc zależność między fenologicznym poleciem (wczesna jesień) a klimatologicznym latem, poleciem czy jesienią.

Jesień (złota jesień)
Fenologiczna jesień kojarzy się ze zmianą barwy liści (Fot. 13). W niniejszym opracowaniu początek tej pory roku charakteryzuje żółknięcie liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i brązowienie liści kasztanowca zwyczajnego
(Aesculus hippocastanum).
Zmiana barwy liści brzozy brodawkowatej (Fot. 5) występuje najczęściej
w drugiej połowie września. Z roku na rok jej data wahała się w stosunkowo małych granicach, między 14 września a 11 października (Tab. 72). Nie stwierdzono
prostej zależności między tą fenofazą brzozy brodawkowatej a początkiem klimatologicznych pór roku. Najwyższą wartość (ujemną) współczynnik korelacji
liniowej miał w przypadku początku klimatologicznej jesieni (r=-0,27) (Ryc. 45).
Nie jest ona jednak istotna statystycznie.
Zmiana barwy liści kasztanowca zwyczajnego (Fot. 8) następuje zwykle
zaledwie kilka dni po żółknięciu liści brzozy brodawkowatej (Ryc. 44). Średnia
wieloletnia data jest jednak taka sama – 25 września (Tab. 72). Podobnie więc jak
w przypadku brzozy, zmiana barwy liści kasztanowca zwyczajnego nie jest istotnie statystycznie skorelowana z początkiem żadnej klimatologicznej pory roku.
W tym wypadku najwyższą (ujemną) wartość współczynnik korelacji linowej
osiągnął z początkiem polecia (Ryc. 45).
Nie stwierdzono więc zależności między fenologiczną jesienią a klimatologicznymi porami roku.

Późna jesień (bezlistna)
O ile początek fenologicznej jesieni wyznacza zmiana barwy liści drzew
i krzewów, o tyle koniec tej pory roku jest bardzo trudny do uchwycenia. Częściowo można ją określić na podstawie daty opadania liści. W niniejszym opracowaniu wykorzystano w tym celu spostrzeżenia prowadzone nad brzozą brodawkowatą i kasztanowcem zwyczajnym.
Liście kasztanowca zwyczajnego opadają zwykle wcześniej niż brzozy brodawkowatej (Tab. 72). W przebiegu wieloletnim tych dat można zauważyć,
że wyjątkowo wcześnie spadły liście kasztanowca zwyczajnego w 1947 roku – 19
września. Można przypuszczać, że wartość ta dowodzi niejednorodności serii
spostrzeżeń nad tą fenofazą lub jest inna niż meteorologiczna przyczyna tak wczesnego opadania liści tego drzewa. Wymaga to jednak bardzo wnikliwych studiów.
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Uwzględniając jednak wszystkie wartości i szukając zależności między tą fenofazą
a początkiem klimatologicznych pór roku, okazało się, że istotną statystycznie korelację liniową uzyskano z:
− opadaniem liści kasztanowca zwyczajnego i początkiem klimatologicznego
polecia (-0,58), czyli im wcześniej zaczynało się polecie, tym później opadały
liście kasztanowca,
− opadaniem liści brzozy brodawkowatej i początkiem przedzimia (r=0,51), czyli im wcześniej zaczynało się przedzimie, tym wcześniej opadały liście brzozy
(Ryc. 45).

Fenologiczne pory roku i ich zmienność
W wyniku przeprowadzonej analizy zmienności wybranych fenofaz kilkunastu roślin i wyznaczonych na ich podstawie fenologicznych pór roku okazało się,
że w wielu przypadkach nie istnieją proste zależności między nimi i klimatologicznymi porami roku. W latach 1947-1960 fenologiczne lato było zdecydowanie krótsze niż klimatologiczne (Ryc. 47). Wcześniej zaczynało się przedwiośnie.
Na podstawie spostrzeżeń fenologicznych niezmiernie trudno jest charakteryzować drugą połowę roku, a szczególnie jesień, choć wydawać by się mogło,
że w przyrodzie tę porę roku można bardzo łatwo zaobserwować (dojrzewanie
owoców kasztanowca, zmiana barwy liści, opadanie liści).
Mimo wykorzystania bardzo prostych metod w celu określenia zależności
pomiędzy fenofazami i klimatologicznymi porami roku, okazało się, że można
próbować przewidzieć:
− kwitnienie leszczyny pospolitej, wierzby iwy i podbiału pospolitego na podstawie daty początku klimatologicznego przedwiośnia,
− kwitnienie brzozy brodawkowatej, czeremchy zwyczajnej i mniszka pospolitego na podstawie daty początku klimatologicznej wiosny,
− listnienie brzozy brodawkowatej, kasztanowca zwyczajnego i lipy drobnolistnej
na podstawie początku klimatologicznej wiosny,
− kwitnienie bzu czarnego na podstawie daty początku klimatologicznego przedlecia,
− datę początku fenologicznej wczesnej wiosny na podstawie daty początku klimatologicznej wiosny,
− datę początku fenologicznego przedwiośnia na podstawie daty początku klimatologicznego przedwiośnia,
− datę początku fenologicznego przedlecia na podstawie daty początku klimatologicznego przedlecia.
Na podstawie jedynie 15-letniej serii spostrzeżeń fenologicznych nie sposób
wiarygodnie określić tendencję zmian fenologicznych pór roku i fenofaz analizo231
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wanych roślin. Dlatego też w tym celu posłużono się dodatkowo wynikami badań
innych autorów, które przedstawiono w rozdziale 1.2.2. Pory roku i metody ich
wyznaczania. Wykorzystano także wcześniejsze analizy wykonane przez autorkę
(Piotrowicz 2007a).
Leszczyna pospolita w latach 1866-1887 zakwitała średnio 21 marca (Harmata 1978), w 15-leciu 1946-1960 obliczono tę datę na 29 lutego (Tab. 72), natomiast w dłuższym okresie – 1953-1974 przypadała ona już na 5 lutego (Harmata
1978). Z prezentowanych wartości wynika, że występowanie z większą częstością
krótkich i dość ciepłych zim spowodowało przesunięcie się średniej daty kwitnienia leszczyny o ponad półtora miesiąca w ciągu ponad 100 lat. Podczas kwitnienia
leszczyny ziarna jej pyłku są przenoszone przez wiatr i mogą być monitorowane.
Pomiary stężenia ziaren pyłku tego taksonu z lat 1991-2008 zostały wykorzystane
w dalszej części niniejszego opracowania (rozdział 4.2. Typy pogody i klimatologiczne pory roku a sezony pyłkowe wybranych taksonów roślin), dlatego też będzie
można próbować orientacyjnie oszacować, czy z końcem XX i początkiem XXI
wieku kwitnienie leszczyny występowało jeszcze wcześniej, czy też ta tendencja
się zatrzymała.
Dzięki wynikom badań opublikowanym przez W. Harmatę (1978, Tab. 22)
można również określić tendencję zmian kilku kolejnych roślin, których fenofazy
były także wykorzystane w niniejszym opracowaniu (Tab. 72). Stwierdzono, że:
− kwitnienie podbiału pospolitego nie wykazywało już tak wyraźnej tendencji
do coraz wcześniejszego pojawiania się, jak to było w przypadku leszczyny pospolitej; z tabeli 22 wynika, że w XX wieku uległo ono przesunięciu o 13 dni,
niemniej jednak średnia data z lat 1946-1960 (Tab. 72) była zbliżona do tej
z XIX wieku,
− kwitnienie mniszka lekarskiego również nie wykazało wyraźniej tendencji
zmian przy uwzględnieniu trzech okresów; w latach 1953-1974 średnia data
przypadała na 11 kwietnia (Tab. 22), a w 1946-1960 – na 21 kwietnia, co było
nawet późniejszą o 2 dni datą w stosunku do tej z lat 1866-1887,
− średnia data kwitnienia czeremchy zwyczajnej prawie nie zmieniała się od drugiej połowy XIX wieku, we wszystkich trzech uwzględnionych okresach oscylowała wokół 28 kwietnia-1 maja,
− również kwitnienie kasztanowca zwyczajnego i robinii akacjowej nie zmieniło
się w analizowanych trzech okresach; średnie daty przypadały odpowiednio na
9-10 maja oraz 26-28 maja (Tab. 22 i 72),
− kwitnienie lipy drobnolistnej w latach 1946-1960 rozpoczynało się 7/8 dni później niż w okresach uwzględnionych przez W. Harmatę (1978, Tab. 22),
− dojrzewanie owoców kasztanowca zwyczajnego od 1866 do 1974 roku rozpoczynało się coraz wcześniej, dlatego też można oszacować tendencję tej fenofazy na około 7 dni/100 lat,
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− średnie daty opadania liści brzozy brodawkowatej dość znacznie różniły się
w XX wieku – w latach 1953-1974 przypadały na 9 października, a w latach
1946-1960 dopiero na 23 października, nie można więc wiarygodnie określić
tendencji zmian, ani oszacować, czy w ogóle ona wystąpiła.
Na podstawie wyznaczonych przez autorkę sześciu fenologicznych pór roku
w okolicach Krakowa w latach 1866-1901 (Piotrowicz 2007a) porównano ich
średnie daty z tymi, które zostały obliczone na podstawie danych z lat 1946-1960
(Tab. 72). Stwierdzono, że:
− przedwiośnie (zaranie wiosny) rozpoczynało się w XX wieku wcześniej niż
w XIX wieku,
− wczesna wiosna rozpoczynała się w latach 1946-1960 dokładnie tego samego
dnia co średnio w 36-leciu 1866-1901 – 26 kwietnia,
− wiosna w XX wieku rozpoczynała się średnio tylko o 1 dzień później,
− przedlecie rozpoczynało się dokładnie tego samego dnia w tych dwóch analizowanych wieloleciach – 29 maja,
− lato rozpoczynało się średnio o 11 dni później w XIX wieku,
− jesień rozpoczynała się w XX wieku średnio o dwa dni później.
Z uwagi na to, że nie dysponowano spostrzeżeniami fenologicznymi z końca
XX i początku XXI wieku, kiedy to można się spodziewać największych zmian
w niektórych fenofazach roślin wskaźnikowych, dokonano próby oszacowania
dalszej tendencji zmian kilku z nich, ale z uwzględnieniem danych pochodzących
z monitoringu aeropalinologicznego (patrz rozdział 4.2.).

Pojawy zoofenologiczne
Niezmiernie rzadko analizie poddawane są spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym. W Krakowie i okolicach badania z tego zakresu były prowadzone
głównie przez W. Harmatę (1978).
W niniejszym opracowaniu uwzględniono spostrzeżenia prowadzone nad
dziewięcioma gatunkami zwierząt, które mogą reprezentować jedynie pierwsze
fenologiczne pory roku – przedwiośnie, wczesną wiosnę i wiosnę.

Skowronek zwyczajny/polny (Alauda arvensis)
W latach 1946-1960 skowronek zwyczajny (Fot. 14) przylatywał między
10 lutego a 23 marca (Ryc. 48). Średnia wieloletnia data jego przylotu przypadała więc na sam koniec lutego (Tab. 73). Na podstawie opublikowanych przez
W. Harmatę (1978; Tab. 27) danych z lat 1868-1901 i 1944-1974 wynika, że skowronek przylatywał w XX wieku średnio o 15 dni wcześniej niż w drugiej połowie
XIX wieku. Nie sposób jednak jednoznacznie określić tendencji zmian przylotu
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Tab. 73. Charakterystyka poszczególnych pojawów zwierząt w Krakowie i okolicach
w latach 1946-1960

tego ptaka, gdyż średnie daty z tych trzech porównywanych okresów raczej sugerują nieistotną statystycznie tendencję do wcześniejszego pojawiania się. Obliczone współczynniki korelacji liniowej z fenofazami analizowanych roślin oraz
fenologicznych i klimatologicznych pór roku nie są także istotne statystycznie na
poziomie 0,05.

Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian biały (Fot. 16) należy do ptaków, których data przylotu do Polski jest
najczęściej monitorowana, m.in. z uwagi na powszechne występowanie, gniazdowanie w sąsiedztwie ludzi i charakterystyczny wygląd umożliwiający łatwą identyfikację.
Na podstawie danych z lat 1946-1960 stwierdzono, że bocian biały przylatywał w okolice Krakowa z końcem marca (Ryc. 48). W skrajnych przypadkach był
on jednak obserwowany już z początkiem marca oraz dopiero w drugiej dekadzie
kwietnia (Tab. 73). Analiza współczynników korelacji liniowej wykazała, że data
przylotu bociana białego jest zależna od:
− kwitnienia czeremchy zwyczajnej (r=0,66),
− listnienia i kwitnienia kasztanowca zwyczajnego (r=0,69 i 0,66),
− listnienia (Ryc. 49) i kwitnienia brzozy brodawkowatej (r=0,74 i 0,56),
− listnienia lipy drobnolistnej (r=0,60),
− daty początku fenologicznej wczesnej wiosny (Ryc. 49) i wiosny (r=0,68
i 0,64).
Niestety te statystyczne zależności mogą być dość przypadkowe. Przedstawione na dwóch pierwszych wykresach ryciny 49 zależności dowodzą, że średnio
po 32 dniach od przylotu bocianów następowało listnienie brzozy brodawkowatej,
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Ryc. 49. Zależności dat pojawów zwierząt z fenofazami roślin oraz fenologicznymi i klimatologicznymi porami roku w Krakowie w latach 1946-1960

a po około 41 dniach rozpoczynała się fenologiczna wczesna wiosna. Zależności
między klimatologicznymi porami roku okazały się nieistotne statystycznie.
Nie można też jednoznacznie oszacować na podstawie dostępnych danych
z lat 1868-1901 (Harmata 1978 – Tab. 27; Piotrowicz 2007a), 1944-1974 (Tab. 27)
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i 1946-1960, czy przylot bocianów następował wcześniej. Jest jednak prawdopodobne, że przylatują one średnio kilka dni wcześniej.

Drozd śpiewak (Turdus philomelos)
Z analizowanych ptaków średnio jako trzeci w kolejności (Tab. 73) przylatuje w okolice Krakowa drozd śpiewak (Fot. 15). Był on obserwowany średnio prawie miesiąc po przylocie skowronka. Z roku na rok pojawy tego ptaka wahają się
jednak w dużych granicach (46 dni), co może sugerować związek w panującymi
w marcu i kwietniu warunkami meteorologicznymi. Współczynniki korelacji
okazały się istotne statystycznie na poziomie 0,05 w przypadku zależności przylotu drozda śpiewaka i:
− kwitnieniem wierzby iwy (r=0,64),
− kwitnieniem czeremchy zwyczajnej (r=0,55),
− listnieniem brzozy brodawkowatej (r=0,58).
Szczególnie ciekawy wydaje się związek kwitnienia wierzby iwy z datą pojawu omawianego ptaka (Ryc. 49). Najczęściej wierzba zakwitała kilka, maksymalnie 15 dni wcześniej, zanim przylatywał drozd śpiewak. Brzoza brodawkowata
kwitła natomiast średnio 30 dni później (Ryc. 49). Porównując średnie daty przylotu drozda śpiewaka na podstawie dostępnych danych, okazało się, że od drugiej
połowy XIX wieku do 1974 roku pojawiał się nieco później. Tendencję można
oszacować orientacyjnie na 5 dni/100 lat.
Prawdopodobnie niektóre z czynników meteorologicznych wpływających
na datę kwitnienia wierzby iwy i przylot drozda śpiewaka są takie same. To stwierdzenie należałoby jednak zweryfikować, korzystając z dłuższej serii spostrzeżeń
fenologicznych.

Kukułka (Cuculus canorus)
W drugiej połowie kwietnia, z bardzo dużą regularnością, przylatywały
w okolice Krakowa kukułki (Fot. 17, Ryc. 48). Wartość odchylenia standardowego na podstawie dat pojawów tego ptaka w latach 1946-1960 obliczono na 5,2
dnia. Przylot kukułki był istotnie statystycznie skorelowany z kilkoma fenofazami roślin, klimatycznym przedleciem oraz aż trzema fenologicznymi porami
roku – wiosną, przedleciem i latem. Wydaje się jednak, że największe znaczenie
w określeniu wpływu warunków meteorologicznych i ich wieloletniej zmienności
na datę przylotu kukułek mają tylko trzy z nich (Ryc. 49):
− listnienie brzozy brodawkowatej (r=0,62),
− początek klimatologicznego przedlecia (r=0,73),
− początek fenologicznej wiosny (r=0,52).
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Kukułka przylatywała średnio około 8 dni przed listnieniem brzozy brodawkowatej i zaledwie 4 dni przed wyznaczoną datą początku klimatologicznego
przedlecia. Fenologiczna wiosna rozpoczynała się natomiast od 2 do 25 dni później niż data pojawu tego ptaka (Ryc. 49).
Kukułka od drugiej połowy XIX wieku wykazywała niewielką tendencję do
coraz wcześniejszego pojawiania się. Oszacowano więc przyspieszenie pojawu
tego ptaka na około 4 dni na 100 lat. Sądzić jednak można, że prawdopodobnie
z końcem XX i początkiem XXI wieku data przylotu kukułki w okolicach Krakowa była jeszcze wcześniejsza. Gdyby potwierdziła się na dłuższej serii obserwacyjnej korelacja przylotu analizowanego ptaka z klimatologicznym przedleciem,
to prawdopodobnie w ostatnich latach kukułka mogła być obserwowana średnio
nawet tydzień wcześniej niż w XIX wieku. Tendencja zmian klimatologicznego
przedlecia została bowiem określona na 10,5 dni/100 lat (Ryc. 41).

Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
Jaskółka dymówka (Fot. 18), podobnie jak kukułka, przylatywała w okolice
Krakowa najczęściej z końcem kwietnia (Tab. 73, Ryc. 48). Z roku na rok data ta
wahała się w dość dużych granicach – od 15 kwietnia w 1951 do 21 maja w 1958
roku. Okazało się jednak, że istnieje statystycznie istotna zależność liniowa pojawu jaskółki dymówki z:
− kwitnieniem czeremchy zwyczajnej (r=0,77),
− kwitnieniem mniszka pospolitego (r=0,55),
− listnieniem i kwitnieniem kasztanowca zwyczajnego (r=0,63 i 0,52),
− listnieniem i kwitnieniem brzozy brodawkowatej (r=0,54 w obu przypadkach),
− listnieniem i zakwitaniem lipy drobnolistnej (r=0,67 i 0,63),
− zakwitaniem lilaka pospolitego (r=0,52),
− zakwitaniem bzu czarnego (r=0,66),
− zakwitaniem akacji (r=0,52),
− początkiem klimatycznej wiosny (r=0,72),
− początkiem fenologicznej wczesnej wiosny (r=0,67), wiosny (r=0,52),
przedlecia (r=0,61) i lata (r=0,62).
Wykluczając dość przypadkowe korelacje, warto zwrócić uwagę na niektóre
z wyżej wymienionych, przedstawione również na rycinie 49.
Jaskółka dymówka w latach 1946-1960 była obserwowana średnio około
3 dni przed kwitnieniem czeremchy zwyczajnej, od 15 do 43 dni po rozpoczęciu klimatologicznej wiosny i plus/minus 15 dni od daty początku fenologicznej
wczesnej wiosny (Ryc. 49). Niestety seria spostrzeżeń fenologicznych jest zbyt
krótka, aby potwierdzić sugerowane zależności. Można jednak przypuszczać,
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że w drugiej połowie XX wieku przylot jaskółki dymówki wypadał wcześniej niż
z końcem XIX wieku, co byłoby konsekwencją wzrostu temperatury powietrza
i wcześniejszym rozpoczynaniem się klimatologicznej wiosny, która jest istotnie
skorelowana z początkiem fenologicznej wczesnej wiosny.

Wilga (Oriolus oriolus)
Ostatni z analizowanych ptaków – wilga (Fot. 19), najpóźniej przylatywała w okolice Krakowa. W latach 1946-1960 średnia data przylotu przypadała na
30 kwietnia (Tab. 73). Porównując ją ze średnimi datami opublikowanymi przez
W. Harmatę (1978, Tab. 27), można stwierdzić, że wilga od drugiej połowy XIX
wieku do 1974 roku przyspieszyła swój przylot o około 8-10 dni/100 lat. Nie jest
możliwe potwierdzenie tego stwierdzenia, ponieważ data przylotu wilgi nie jest
istotnie statystycznie skorelowana z żadną z fenofaz roślin ani też z datą początku
klimatologicznych czy fenologicznych pór roku.

Pszczoła (Apis sp.)
Pszczoła (Fot. 21) po raz pierwszy w roku była obserwowana najczęściej z końcem marca i pierwszej dekadzie kwietnia (Ryc. 48). Z roku na rok pojaw tego owada
wahał się jednak w bardzo dużych granicach – między 6 marca a 23 kwietnia (Tab.
73). Niemniej jednak bardzo dobrze koreluje z początkiem klimatologicznej wiosny
(r=0,73). W 62,5% lat różnica między pojawem pszczoły a datą początku wspomnianej pory roku wynosiła zaledwie 7 dni (Ryc. 49). W pozostałych latach różnica
sięgała 12-18 dni. Można więc próbować analizować wieloletnią zmienność pojawów tego owada na podstawie początku klimatologicznej wiosny. Należy jednak
wcześniej potwierdzić to stwierdzenie na podstawie dłuższej serii spostrzeżeń.
Analiza korelacyjna pojawów zoofenologicznych ujawniła istotny statystycznie związek między pojawem pszczoły i jaskółki dymówki (r=0,65). Warto więc
prowadząc obserwacje fenologiczne, zwrócić uwagę na tę zależność, która została
określona jedynie na podstawie 15-letniej serii spostrzeżeń.

Osa (Vespula sp.)
W przeciwieństwie do pszczół, osa (Fot. 20) pojawiała się najczęściej dopiero z końcem kwietnia i w pierwszej połowie maja (Ryc. 48). Analiza korelacyjna
wprawdzie wykazała istotny statystycznie związek między pojawieniem się tego
owada a kwitnieniem lipy drobnolistnej (r=0,54), co jest równoważne z początkiem fenologicznego lata, a także początkiem klimatologicznego lata (r=0,52),
to jednak trudno wykorzystać tę informację w praktyce. Osa była bowiem obser238
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wowana w latach 1946-60 średnio 33 dni przed rozpoczęciem klimatologicznego
lata i 56 dni przed początkiem kwitnienia lipy/początkiem fenologicznego lata.
Dlatego też wykorzystanych w niniejszym opracowaniu danych i metody wyznaczania klimatologicznych pór roku nie można zastosować w analizie wieloletniej
zmienności pojawów osy.

Żaba (Rana)
Po okresie zimowym w latach 1946-1960 pierwsze żaby (Fot. 22) można
było zaobserwować w Krakowie i okolicy najczęściej w trzeciej dekadzie marca
(Ryc. 48). Ten pojaw zoofenologiczny był istotnie statystycznie skorelowany z początkiem klimatycznego przedwiośnia (r=0,65; Ryc. 49) i zakwitaniem wierzby
iwy (r=0,61). Jeśli ta zależność zostałaby potwierdzona do dłuższej serii obserwacyjnej, to z dość dużym prawdopodobieństwem można byłoby przewidzieć
pojawienie się żab około 20 dni po rozpoczęciu się klimatologicznego przedwiośnia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od drugiej połowy lat 80. XX wieku
przedwiośnie rozpoczynało się w skrajnych przypadkach nawet z końcem grudnia
i w styczniu (Tab. 63). Z pewnością wzrost temperatury powietrza w tym okresie
mógł doprowadzić do zaburzenia trybu życia żab. Wydaje się więc celowe podjęcie szczegółowych studiów w tym zakresie.
Budzenie się żab po okresie zimowego snu było istotnie skorelowane z pojawem pszczoły (r=0,64). Średnio po około 8 dniach od daty zaobserwowania
analizowanego płaza w latach 1946-1960 odnotowano pojawienie się pszczół
w Krakowie i okolicach.
Zdaniem L. Tomiałojcia i T. Stawarczyka (2003) uchwycenie na obszarze
Polski wyraźnego związku pomiędzy obserwowanym ociepleniem klimatu a awifauną jest bardzo trudne. Z pewnością jest to jedna z przyczyn, że to zagadnienie
było przedmiotem wnikliwych badań tylko wyjątkowo (Harmata 1978, Tryjanowski i in. 2002). Zdaniem wymienionych autorów można jednak zauważyć wyraźne
zmiany w awifaunie, na które składają się m.in.: zmiany zasięgów lęgowych, wielkości populacji lęgowych, przesunięcie terminów przylotów i odlotów poszczególnych gatunków, nasilenie zimowania w Polsce gatunków na ogół wędrownych
(Harmata 1978, Tryjanowski i in. 2002; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Są one skorelowane ze zmianami klimatu i prawdopodobnie również przez nie wywołane.
Główną przyczynę upatruje się we wzroście temperatury powietrza i arydyzacji
(przesuszeniu) klimatu (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Uzyskane wyniki, choć
bardzo ogólne z uwagi na krótki okres obserwacji, zachęcają do prowadzenia bardziej szczegółowych badań nad tym zagadnieniem, szczególnie z uwagi na skracanie się okresu zimowego i przesunięcie się dat początku przedwiośnia i wiosny.
Konieczne jednak są w tym celu co najmniej 30-letnie serie obserwacji.
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4.2. Typy pogody i klimatologiczne pory roku
a sezony pyłkowe wybranych taksonów roślin
Jak już wspomniano we wstępie, znajomość fenologicznych faz niektórych
roślin ma bardzo duże znaczenie aplikacyjne. Kwitnienie kilkunastu z nich jest
przyczyną wielu chorób alergicznych (alergie pyłkowe). Objawiają się one m.in.
nieżytem nosa (okresowym lub przewlekłym), zapaleniem spojówek, astmą
oskrzelową, zmianami skórnymi.
W niniejszej pracy dane z monitoringu aerobiologicznego z lat 1991-2008
spróbowano wykorzystać jako uzupełnienie brakujących danych fenologicznych
w celu określenia prawidłowości w wieloletnim i sezonowym przebiegu pogody
w Krakowie i ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie człowieka.
Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia pomiarów i sezonach pyłkowych
zostały przedstawione w końcowej części rozdziału 1.2.2. Pory roku i metody ich
wyznaczania oraz 1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych.
W celu wyznaczenia sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin stosuje się kilka metod, m.in. procentowe (90%, 95% i 98%), progowe (np. dla brzozy
30 ziaren/m3), kumulatywne (np. łączna dobowa koncentracja ziaren pyłku od
1 stycznia osiąga określoną wartość, np. 50, 75, 100 i 125 ziaren/m3) (Weryszko
-Chmielewska 2007). W niniejszym opracowaniu sezony pyłkowe zdecydowano
się określić metodą 98%. Według niej za pierwszy dzień sezonu przyjmuje się ten,
w którym stężenie ziaren pyłku wybranego taksonu osiągnęło 1% sumy rocznej,
a za koniec sezonu – dzień, w którym wynosiło ono 99%. Jest to obok metody 95%
(odpowiednio 2,5% i 97,5% stężenia rocznego ziaren pyłku) najczęściej wykorzystywana w badaniach aeropalinologicznych.
Zanim przystąpiono do realizacji głównego celu niniejszego rozdziału analizie poddano daty początku, końca i długość trwania sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin. Na podstawie równania prostej regresji określono trend ich
zmian w wieloleciu. Analiza korelacyjna pozwoliła natomiast na zbadanie zależności między datami początku, końca i długości trwania poszczególnych sezonów
pyłkowych a klimatologicznymi porami roku. W ostatnim etapie scharakteryzowano poszczególne sezony pyłkowe na podstawie częstości występowania typów
pogody w wieloleciu 1991-2008. Takie podejście pozwoli oszacować wpływ warunków pogodowych panujących w poszczególnych sezonach pyłkowych na ich
przebieg (datę końca i długość trwania).

Sezony pyłkowe
Do analizy wykorzystano sezony pyłkowe 9 taksonów roślin (Tab. 33). Tylko pyłek kilku z nich ma właściwości alergenne, zwłaszcza leszczyny, brzozy, traw
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Ryc. 50. Kalendarz pyłkowy wybranych taksonów roślin w Krakowie z lat 1991-2008
(średnie dobowe stężenie ziaren pyłku w 1m3 powietrza)

i bylicy. Osoby uczulone na nie odczuwają różnego rodzaju dolegliwości w okresach
ich kwitnienia. Na rycinie 50 przedstawiono kalendarz pyłkowy taksonów roślin
uwzględnionych w opracowaniu. Są to średnie wieloletnie daty stężenia ziaren pyłków. Z roku na rok mogą one jednak wahać się w dość dużych granicach (Ryc. 51).

Leszczyna (Corylus)
W Krakowie jako pierwsze pojawiały się w powietrzu ziarna pyłku leszczyny, średnio około 10 lutego (Tab. 74). Początek tego sezonu pyłkowego jest jednak najbardziej zmienny z roku na rok (Emberlin i in. 2007; Piotrowicz, Myszkowska 2006). Najwcześniej rozpoczął się w 2007 roku – 11 stycznia, najpóźniej
w 2006 roku – dopiero 26 marca (Ryc. 51, Tab. 74). Wpływ na to niewątpliwie
miały warunki pogodowe. Podobnie jak w przypadku analizy dat początku kwitnienia leszczyny w latach 1946-1960, które zostały omówione w poprzednim
rozdziale, prosta korelacja liniowa pomiędzy datami początku sezonu pyłkowego
omawianego taksonu i klimatologicznego przedwiośnia nie jest istotna statystycznie na poziomie 0,05 (r=0,59). Wykres korelacyjny (Ryc. 52) ponownie ukazuje,
że ziarna pyłku, tym razem w 7 latach (1993, 1994, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007),
pojawiły się w powietrzu nad Krakowem zdecydowanie wcześniej niż by to wynikało z prezentowanej zależności.
Kwitnienie leszczyny pospolitej, jak również pojawienie się ziaren pyłku
leszczyny w powietrzu (nie należy traktować ich równoznacznie – patrz Sezony
pyłkowe w rozdziale 1.2.2.) jest związane z wystąpieniem sprzyjających warunków
pogodowych w dość krótkim okresie, który może wystąpić podczas zimy klimatologicznej (kilku-, kilkunastodniowe ocieplenie), a nie koniecznie tuż po jej za241

Ryc. 51. Początek, koniec i długość trwania sezonów pyłkowych wybranych
taksonów roślin w Krakowie w latach 1991-2008
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Tab. 74. Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w Krakowie
w latach 1991-2008

śr – średnia data lub długość trwania; σ – odchylenie standardowe; min – najwcześniejsza data lub najkrótszy
sezon; max – najpóźniejsza data lub najdłuższy sezon

kończeniu. Wcześniejsze analizy początku sezonu pyłkowego leszczyny dowiodły
(Myszkowska i in. 2006; Piotrowicz, Myszkowska 2006, 2008), że istnieją korelacje
istotne statystycznie na poziomie 0,05:
− wysoka, ujemna ze średnią temperaturą lutego,
− niska, ujemna ze średnią temperaturą stycznia,
− średnia, ujemna ze średnią temperaturą z okresu od 1 stycznia do dnia początku sezonu pyłkowego,
− średnia, ujemna ze średnią temperaturą powietrza z okresu 10 dni przed
startem sezonu,
− wysoka, dodatnia z początkiem termicznego przedwiośnia, wyznaczonego
na podstawie przejścia średniej miesięcznej temperatury powietrza przez
próg 0°C.
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Ryc. 52. Zależności dat początku, końca i długości trwania sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin z datami początku klimatologicznych pór roku w Krakowie w latach
1991-2008
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Dlatego też stosunkowo wysokie wartości temperatury powietrza utrzymujące
się przez kilka dni, nawet w styczniu, przyczyniają się do rozpoczęcia wegetacji m.in. drzew wczesnowiosennych, do których zalicza się leszczynę (Corylus)
i olszę (Alnus) (Piotrowicz, Myszkowska 2008). Wystarczą już trzy dni, w których temperatura maksymalna powietrza przekroczy 10°C, a średnia dobowa będzie w tym czasie wyższa od 5°C, aby w powietrzu pojawił się pyłek leszczyny.
Jeśli jednak dni takie pojawiły się, gdy jeszcze utrzymywała się pokrywa śnieżna
(w płatach lub nawet jej ślad) to ziarna pyłku w powietrzu nie wystąpiły (Piotrowicz, Myszkowska 2008). Przykładem może być początek sezonu pyłkowego
leszczyny w Krakowie w 1997 roku.
Data końca omawianego sezonu przypadała średnio na 28 marca (Tab. 74).
Z roku na rok wahała się w zdecydowanie mniejszych granicach (35 dni) niż
w przypadku dat początku (74 dni). Również nie udało się znaleźć zależności między końcem tego sezonu a klimatologicznymi porami roku. Wcześniejsze badania
wskazują na korelacje pomiędzy datą końca sezonu a początkiem tzw. okresu gospodarczego, za który przyjmuje się temperaturę średnią dobową wyższą od 2,5°C
(Piotrowicz, Myszkowska 2006). Zależność nie była jednak aż tak silna jak w przypadku początku sezonu pyłkowego leszczyny i początku termicznego przedwiośnia. Ziarna pyłu analizowanego taksonu utrzymywały się średnio jeszcze przez
26 dni od rozpoczęcia okresu gospodarczego.
Na długość sezonu pyłkowego leszczyny w Krakowie w latach 1991-2008
największy wpływ miała data jego początku. Im wcześniej zaczynał się ten sezon, tym zwykle dłużej trwał (Ryc. 51, Ryc. 52). Współczynnik korelacji wynosi
bowiem -0,82. Przykładem mogą być m.in. sezony z lat 1994 i 2007. Ziarna pyłu
tego taksonu pojawiły się już 11 i 12 stycznia, ale utrzymywały się w powietrzu
przez kolejnych 79 i 65 dni. Długo trwający sezon jest wprawdzie niekorzystny
dla alergików, ale stężenie ziaren w takich sezonach jest zwykle niezbyt wysokie
(Piotrowicz, Myszkowska 2008). Dla alergików zdecydowanie mniej korzystna
może okazać się sytuacja, gdy sezon pyłkowy leszczyny rozpoczyna się późno, np.
tak jak to miało miejsce w 2006 roku (Ryc. 51). Sezon ten trwał bowiem zaledwie
przez 16 dni. Był najkrótszy od początku analizowanego okresu. Stężenie ziaren
w tych dniach było jednak bardzo duże, zdecydowanie wyższe niż w sezonach
trwających ponad 30-40 dni (Piotrowicz, Myszkowska 2006). Krótkie sezony wystąpiły w Krakowie też w 1991 i 1997 roku (Ryc. 51).
Wpływ warunków meteorologicznych na koniec i długość trwania sezonu
pyłkowego leszczyny można też orientacyjnie oszacować, analizując częstość występowania poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas
ich trwania (Tab. 75). W bardzo krótkich sezonach pyłkowych leszczyny (poniżej
21 dni) dominowały dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---; ponad 80%
wszystkich dni) i nie występowała wówczas pokrywa śnieżna (-_--_100). Podczas
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Tab. 75. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego leszczyny (Corylus) w Krakowie
w latach 1991-2008
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bardzo długich sezonów (ponad 60-dniowych), warunki termiczne były zmienne.
Występowały zarówno dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---) i umiarkowanie ciepłą
(2_--_---), jak i przymrozkową umiarkowanie zimną (6_--_---), a nawet umiarkowanie mroźną (8_--_---) i dość mroźną (9_--_---) (Tab. 75). Ponad 10% stanowiły dni z pokrywą śnieżną, czyli klasą pogody oznaczoną symbolem -_--_100 lub
-_--_110 (dodatkowo z burzą). Wprawdzie bardzo krótko trwający sezon pyłkowy
leszczyny w 1997 roku okazał się też bardzo słoneczny, gdyż około 33% dni stanowiły te z podtypu pogody -_20_--- (usłonecznienie względne ≥67,1%), to jednak
zarówno długo, jak i krótko trwające sezony charakteryzują się stosunkowo dużą
liczbą dni pochmurnych z opadami (-_01_--- lub -_02_---). Prawdopodobnie usłonecznienie i zachmurzenie może mieć istotny wpływ, ale na dobowe stężenie ziaren
pyłku leszczyny. Nie stwierdzono prawidłowości w długości trwania tego sezonu
pyłkowego z częstością występowania wyróżnionych podtypów pogody.
W przebiegu sezonów pyłkowych leszczyny w Krakowie w latach 1991-2008
nie stwierdzono także tendencji zmian do przyspieszenia ich daty początku.
W analizowanym 18-leciu rozpoczynały się one zarówno bardzo wcześnie, jak
i stosunkowo późno. Potwierdziły się więc wyniki uzyskane podczas analizy początku kwitnienia leszczyny pospolitej z lat 1946-1960, że ta fenofaza charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością z roku na rok, a największy wpływ na jej rozpoczęcie mają warunki pogodowe panujące w okresie zimowym (styczeń-marzec).
Pomimo występowania bardzo krótkich zim okresy z niską temperaturą powietrza i występowaniem pokrywy śnieżnej opóźniają lub wstrzymują kwitnienie
leszczyny i unoszenie się w powietrzu ziaren ich pyłku. Obserwuje się więc duże
„rozchwianie” początku wegetacji tej rośliny. Nawroty chłodów mogą dodatkowo
prowadzić do uszkodzenia kwiatostanów, co prawdopodobnie ma też konsekwencje w dalszym rozwoju roślin i stężeniu alergenów w powietrzu.

Brzoza (Betula)
Pyłek brzozy, obok pyłku traw, jest najczęstszym alergenem roślinnym wywołującym alergię wziewną. F. Spieksma (1991) i F. Matthiesen i in. (1991) zaliczyli ziarna pyłku brzozy do tych mających silne właściwości alergenne. W Polsce
około 50% osób z alergią pyłkową wykazuje uczulenie na pyłek brzozy, natomiast
około 10-15% z tej grupy jest uczulonych tylko na alergeny pyłku tego drzewa
(alergia monowalentna) (Myszkowska, Piotrowicz 2009).
W latach 1991-2008 początek sezonu pyłkowego brzozy przypadał najczęściej w pierwszej połowie kwietnia (Ryc. 51). Najwcześniej rozpoczął się w 2002
roku – 28 marca, natomiast najpóźniej 22 kwietnia (Tab. 74). Data końca analizowanego sezonu była zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Przypadała pomiędzy 28 kwietnia (w 1999 roku) a 22 lipca (1996 roku), najczęściej jednak sezon
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kończył się 17 maja (Tab. 74). Tak długo trwający sezon pyłkowy brzozy w 1996
i 1997 roku (Ryc. 51), po zakończonym okresie kwitnienia tego drzewa w Krakowie i najbliższej okolicy, świadczy o obecności ziaren pyłku pochodzących z dalekiego transportu i/lub z redepozycji. Ziarna mają bowiem aerodynamiczny kształt
i są bardzo lekkie, co sprzyja ich przemieszczaniu się na znaczne odległości. Zdaniem J. Dyakowskiej (1959) średnia granica rozprzestrzeniania się pyłku brzozy wynosi 117,7 km. Dodatkowo mogą temu sprzyjać warunki meteorologiczne.
Z przeprowadzonych przez D. Myszkowską i K. Piotrowicz (2009) analiz wynika,
że w przypadku gdy w południowo-wschodniej Polsce zalega układ wysokiego
ciśnienia, wieje wiatr z sektora południowego lub wschodniego, wilgotność powietrza jest niewielka, to m.in. z regionu Beskidów, gdzie kwitnienie brzozy występuje później, ziarna pyłku są transportowane również na terytorium Krakowa.
Nie bez znaczenia na wyznaczenie daty końca sezonu pyłkowego brzozy ma również zastosowana metoda jego wyznaczania – 98%.
Długość trwania ponad 66% analizowanych sezonów pyłkowych brzozy
wynosiła poniżej 35 dni (Ryc. 51). Najkrótszym okazał się ten z 1995 roku – 14
dni (Tab. 74). Największy wpływ na długość tych sezonów ma data ich końca
(Ryc. 52). Współczynnik korelacji wyniósł 0,93.
Wykorzystane w opracowaniu daty początku, końca i długość trwania sezonu
pyłkowego brzozy okazały się niezależne od klimatologicznych pór roku. Świadczy o tym m.in. jeden z wykresów prezentowany na rycinie 52. Nie oznacza to,
że na rozpoczęcie i przebieg tego sezonu nie mają wpływu warunki meteorologiczne. Wcześniejsze wyniki badań (Myszkowska, Piotrowicz 2009) świadczą,
że krótko trwające, tzw. bardzo zwarte sezony pyłkowe brzozy występowały wówczas, gdy w tym okresie oraz/lub zaledwie kilka dni wcześniej, temperatura maksymalna powietrza nagle wzrastała do ponad 20°C, średnia dobowa wilgotność
względna była niższa od 70%, usłonecznienie względne wynosiło ponad 50%,
a przez większą część dni zalegał nad południowo-wschodnią Polską układ wysokiego ciśnienia z adwekcją powietrza polarnego morskiego starego (PPms), ciepłego
(PPmc) lub polarnego kontynentalnego (PPk). Taki typ sezonu pyłkowego wystąpił
w Krakowie w latach 1992-1995, 1999-2001, 2003 i 2005 (Myszkowska, Piotrowicz
2009). Drugi typ sezonu, określany jako mniej zwarty, charakteryzował się wczesną datą początku, co było związane z ciepłym marcem. Zwykle jednak pogoda na
przełomie marca i kwietnia zmieniała się, następowało kilkudniowe ochłodzenie,
co przyczyniało się do wydłużenia całego sezonu (Myszkowska, Piotrowicz 2009).
Różnicę w warunkach pogodowych panujących podczas poszczególnych sezonów
pyłkowych brzozy można zauważyć, analizując częstość poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas pogody przedstawione w tabeli 76. Podczas krótkich
sezonów dominowała pogoda bardzo ciepła (3_--_---) i umiarkowanie ciepła
(2_--_---) oraz słoneczna i bardzo słoneczna bez opadów (-_10_---) i (-_20_---).
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Tab. 76. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego brzozy (Betula) w Krakowie w latach
1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

Zastosowanie klasyfikacji typów pogody i klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu ...

Reasumując wyniki uzyskane z analiz korelacyjnych początku kwitnienia brzozy brodawkowatej (rozdział 4.1.) oraz sezonu pyłkowego brzozy, należy
stwierdzić, że jest możliwe jedynie oszacowanie wieloletniej zmienności daty początku kwitnienia brzozy brodawkowatej, reprezentującej początek fenologicznej
wczesnej wiosny. Można tego dokonać na podstawie początku klimatologicznej
wiosny. Warto przeprowadzić też analizy, jak silnie jest skorelowana data początku kwitnienia brzozy brodawkowatej z początkiem sezonu pyłkowego brzozy.
W monitoringu aerobiologicznym nie jest bowiem możliwe rozróżnienie ziaren
poszczególnych gatunków tego drzewa, w Polsce szeroko są rozpowszechnione dwa jego gatunki: brzoza brodawkowata (Betula pendula) i brzoza omszona
(Betula pubescens). W fenologii znaczenie ma tylko ten pierwszy gatunek.

Wierzba (Salix)
Początek sezonu pyłkowego wierzby, przypadający średnio na 28 marca
(Tab. 74), okazał się istotnie statystycznie skorelowany (r=0,58) z początkiem klimatologicznej wiosny (Ryc. 52). Z wyjątkiem tylko 6 lat, w których różnice wynosiły ponad 10 dni, sezon pyłkowy wierzby rozpoczynał się średnio dwa dni przed
początkiem klimatologicznej wiosny. Również długość trwania tego sezonu pyłkowego okazała się zależna od daty początku klimatologicznej wiosny (Ryc. 52). Im
później zaczynała się wiosna, tym krócej trwał sezon pyłkowy wierzby (r=-0,53).
Data początku sezonu jest bowiem bardzo silnie skorelowana (r=-0,91) z długością jego trwania (Ryc. 52). Wcześnie zaczynający się sezon, zwykle z początkiem
marca, trwa długo – ponad 60 dni, natomiast rozpoczynający się w kwietniu trwa
poniżej 30 dni (Ryc. 51). Podczas krótkich sezonów dominowała pogoda bardzo
ciepła (3_--_---) i umiarkowanie ciepła (2_--_---) oraz nie występowała pokrywa śnieżna (-_--_100) (Tab. 77). Pod względem klas pogody (usłonecznienia
i zachmurzenia) trudno jest znaleźć wyraźną prawidłowość. Zarówno podczas
krótkich, jak i długich sezonów pyłkowych wierzby dni z opadem i bez opadów
charakteryzowały się podobną częstością. Podczas niektórych krótko trwających
sezonów znaczny procent stanowiły dni bardzo słoneczne (-_20_---).
W przypadku dat początku kwitnienia wierzby iwy, która okazała się zależna
od daty początku klimatologicznego przedwiośnia, należy się liczyć z przyspieszeniem tej fenofazy w ostatnich latach. Klimatologiczna wiosna nie wykazywała
wyraźnej tendencji zmian, więc można sądzić, że również początek sezonu pyłkowego wierzby nie będzie znacząco odbiegał od średniej wieloletniej.
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Tab. 77. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego wierzby (Salix) w Krakowie w latach
1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
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Kasztanowiec (Aesculus)
Sezon pyłkowy kasztanowca jest bardzo krótki. W latach 1991-2008 wynosił
średnio 19 dni (Tab. 74). Jego daty początku i końca charakteryzowały się małą
zmiennością z roku na rok (Ryc. 51). Podobnie jak w przypadku kwitnienia kasztanowca zwyczajnego nie znaleziono zależności pomiędzy początkiem, końcem
i długością sezonu pyłkowego kasztanowca a klimatologicznymi porami roku.
Wszystkie współczynniki korelacji okazały się nieistotne statystycznie. Podczas
występowania w powietrzu ziaren pyłku omawianej rośliny przeważały podtypy
pogody słonecznej i bardzo słonecznej (-_10_--- i -_20_---) w dniach bardzo ciepłych (3_--_---) i umiarkowanie ciepłych (2_--_---) (Tab. 78).

Bez czarny (Sambucus nigra)
Kwitnienie bzu czarnego reprezentuje początek fenologicznego przedlecia.
Okazało się, że w latach 1946-1960 był on skorelowany z początkiem klimatologicznego przedlecia. Niestety w przypadku sezonu pyłkowego tej rośliny zależności okazały się nieistotne statystycznie. Prawdopodobnie jedną z przyczyn
tego stanu jest zbyt krótki okres pomiarów, jakim dysponowano – jedynie 8 lat
(Ryc. 51). Warunki pogodowe podczas występowania tych sezonów w latach
2001-2008 można prześledzić, analizując tabelę 79.

Lipa (Tilia)
Sezon pyłkowy lipy najczęściej rozpoczynał się w czerwcu i trwał średnio przez 30 dni (Tab. 74). Jest stosunkowo mało zróżnicowany z roku na rok
(Ryc. 51), o czym świadczą również wartości odchylenia standardowego (Tab. 74).
Za ekstremalny przypadek należy uznać sezon pyłkowy lipy w 2005 roku. Zaczął
się on dość późno (27 lipca) i trwał zaledwie przez 9 dni. Niewątpliwie przyczyniły się do tego warunki pogodowe w tym okresie. Dominowały bowiem w tym
sezonie typy pogody bardzo ciepłej i bardzo słonecznej bez opadów (3_20_000)
(Tab. 80).
Zakwitanie lipy drobnolistnej w latach 1946-1960 było istotnie statystycznie
skorelowane z początkiem klimatologicznego lata. Również w przypadku sezonu
pyłkowego lipy w latach 1991-2008 zaznaczyła się ta zależność (Ryc. 52). Współczynnik korelacji wyniósł 0,69. Ziarna pyłku analizowanej rośliny pojawiały
się w powietrzu nad Krakowem średnio trzy tygodnie po rozpoczęciu się klimatologicznego lata. Z tą porą roku istnieje też statystyczna zależność długości trwania
omawianego sezonu. Im wcześniej zaczynało się klimatologiczne lato, tym dłużej
trwał sezon pyłkowy lipy (Ryc. 52).
251

252

dł.– długość trwania sezonu (w dniach); śr – wartości średnie

Tab. 78. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego kasztanowca (Aesculus) w Krakowie
w latach 1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

dł.– długość trwania sezonu (w dniach); śr – wartości średnie

Tab. 79. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego bzu czarnego (Sambucus nigra)
w Krakowie w latach 2001-2008

Zastosowanie klasyfikacji typów pogody i klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu ...
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Tab. 80. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego lipy (Tilia) w Krakowie w latach
1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
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Trawy (Poaceae)
Alergeny pyłku traw są najczęstszą przyczyną dolegliwości alergicznych
w Polsce i Europie. Około 90% alergików wykazuje uczulenie na ich ziarna pyłku (Obtułowicz i in. 1990, Małolepszy i in. 2000, Myszkowska i in. 2002). Sezon
pylenia traw jest najdłuższy spośród wszystkich roślin alergizujących. Wynika to
z występowania dużej liczby gatunków reprezentujących tę rodzinę (Fot. 24).
Sezon pyłkowy traw rozpoczynał się już z końcem kwietnia i trwał często
ponad 4 miesiące (Ryc. 51). Różnica pomiędzy najwcześniejszą i najpóźniejszą
datą początku tego sezonu wynosiła 34 dni, natomiast końca 41 dni (Tab. 74). Nie
stwierdzono związku między początkiem klimatologicznych pór roku a początkiem, końcem i długością trwania sezonów pyłkowych traw. W przebiegu wieloletnim (1991-2008) zaznaczyła się tendencja do coraz wcześniej rozpoczynającego
się analizowanego sezonu (Ryc. 52). Współczynnik korelacji liniowej, istotny statystycznie na poziomie 0,05, osiągnął wartość -0,64. Obliczona tendencja zmian
na podstawie równania prostej regresji wskazuje na wcześniejsze pojawienie się
ziaren pyłku traw o 10 dni/10 lat.
Przedstawiona w tabeli 81 częstość występowania poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas pogody w sezonach pyłkowych traw, może zostać
wykorzystana w przyszłości do określenia wpływu warunków pogodowych na
sumę roczną ziaren. W okresie pylenia traw istotnym czynnikiem wpływającym
na poziom stężenia ziaren w powietrzu są zachmurzenie, usłonecznienie, opady
atmosferyczne i wiatr (Piotrowicz, Myszkowska 2008). W ciągu słonecznego dnia
otwierają się pylniki, z których wydobywają się ziarna pyłku. Wydawać by się mogło, że opady atmosferyczne oczyszczające powietrze z ziaren pyłków znacznie
łagodzą objawy u alergików. Niestety ulga nie trwa zbyt długo. Po około 30-60
minutach od zakończenia opadów pylniki traw wysychają i ponownie uwalniają
się ziarna.
Ziarna pyłku są tylko „nośnikami” alergenu. W czasie krótkotrwałych opadów oraz przy intensywnych mgłach ziarna pyłku pęcznieją wchłaniając wilgoć,
po czym pękają i uwalniają alergeny. W obszarach zurbanizowanych alergeny
mogą się też osadzać na cząstkach sadzy i spalin silników Diesla (Rapiejko, Weryszko-Chmielewska 1998), co dodatkowo nasila napady astmy pyłkowej i atopowych zmian skórnych (Knox i in. 1997). Szczególnie więc w przypadku analizy
sezonów pyłkowych traw konieczne są bardzo szczegółowe, interdyscyplinarne
badania, uwzględniające nie tylko sezonowy, ale i dobowy rozkład stężenia ziaren
tego pyłku w powiązaniu z panującymi wówczas warunkami meteorologicznymi.
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Tab. 81. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego traw (Poaceae) w Krakowie w latach
1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
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Pokrzywa (Urtica)
Sezon pyłkowy pokrzywy (Fot. 26), w porównaniu do sezonu pyłkowego
traw, był średnio tylko o 9 dni krótszy (Tab. 74). Daty początku z roku na rok
wahały się jednak w dużo większych granicach. Najwcześniej analizowany sezon
rozpoczął się w 1991 roku – 10 maja, najpóźniej w 1994 roku – dopiero 1 lipca.
Z analiz korelacyjnych wynika, że wpływ na rozpoczęcie sezonu ma początek klimatologicznego lata (Ryc. 52). Współczynnik korelacji osiągnął wartość równą
0,58. Z wyjątkiem zaledwie trzech lat (2000, 2002 i 2008) sezon pyłkowy analizowanego taksonu rozpoczął się średnio 10 dni po dacie początku klimatologicznego lata. Koniec sezonu nie był skorelowany z żadną porą roku, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że od 1991 roku można zauważyć tendencję do coraz
późniejszego jego zakończenia (Ryc. 51). Ziarna pyłku pokrzywy utrzymywały
się w powietrzu nad Krakowem w 2008 roku dłużej o około trzy tygodnie niż
z początkiem lat 90. XX wieku (Ryc. 52). Na podstawie równania prostej regresji
tendencję tę obliczono na 12 dni/10 lat. Decydujący wpływ na długość trwania
analizowanego sezonu ma więc data jego końca (Ryc. 52). Również w przypadku
sezonu pyłkowego tej rośliny częstość występowania poszczególnych termicznych
typów, podtypów i klas pogody (Tab. 82) można wykorzystać w analizie wpływu
warunków meteorologicznych na stężenie roczne ziaren.

Bylica (Artemisia)
Ziarna pyłku bylicy (Fot. 25) występowały w powietrzu nad Krakowem
najpóźniej wśród wszystkich analizowanych taksonów (Tab. 74). Średnio sezon
pyłkowy tej rośliny rozpoczynał się 20 lipca, natomiast kończył 27 sierpnia. Jego
długość wynosiła około 38 dni, niemniej jednak najkrótszy sezon trwał 23 dni
(w 1997 roku), a najdłuższy 69 dni (w 1993 roku) (Ryc. 51).
Analiza korelacyjna wskazała na zależność początku sezonu pyłkowego bylicy z początkiem klimatologicznego lata (r=0,61), natomiast końca sezonu z początkiem klimatologicznej jesieni (r=-0,51) (Ryc. 52). Trudno jest jednak te korelacje wykorzystać w praktyce, gdyż początek sezonu pyłkowego bylicy rozpoczynał
się średnio 55 dni po rozpoczęciu się klimatologicznego lata, a kończył średnio
52 dni przed rozpoczęciem się klimatologicznej jesieni. Jest to zbyt długi okres,
podczas którego warunki pogodowe mogły być bardzo zmienne. Korelacje te należy więc traktować jako raczej przypadkowe. Dlatego też konieczne są bardziej
szczegółowe analizy w celu określenia wpływu warunków meteorologicznych na
sezon pyłkowy bylicy, zwłaszcza że analiza częstości termicznych typów podtypów i klas pogody występujących w analizowanym sezonie pyłkowym (Tab. 83)
nie pozwala m.in. na jednoznaczne wskazanie, jaki typ pogody najczęściej wystę257
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Tab. 82. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego pokrzywy (Urtica) w Krakowie
w latach 1991-2008

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

dł.– długość trwania sezonu (w dniach); śr – wartości średnie

Tab. 83. Częstość (%) termicznych typów, podtypów i klas pogody podczas sezonu pyłkowego bylicy (Artemisia) w Krakowie w latach
1901-2008

Zastosowanie klasyfikacji typów pogody i klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu ...
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pował podczas krótkich (poniżej 30 dni) sezonów pyłkowych tej rośliny. W roku
1995 i 2005 sezony pyłkowe bylicy trwały 28 dni, rozpoczęły się prawie w tym
samym czasie (25 lipca i 27 lipca). W 1995 roku największą częstość stanowiły dni
z pogodą bardzo ciepłą i bardzo słoneczną bez opadów (3_20_000), natomiast
w 2005 – bardzo ciepłą pochmurną i z opadami (3_01_000 lub 3_02_000).
Prezentowane wyniki badań stanowią przykład opracowania w celu określenia wpływu warunków meteorologicznych na początek, koniec i długość trwania
sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin. Konieczne są jednak bardziej
szczegółowe analizy, z wykorzystaniem dobowego stężenia ziaren poszczególnych
taksonów, w tym również na tle fenologicznych faz. Dopiero takie badania będą
miały duży aspekt aplikacyjny – w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób
alergicznych.
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Przedstawiona w pracy charakterystyka zmienności i tendencji zmian typów
pogody oraz wyróżnionych na ich podstawie klimatologicznych pór roku została
przeprowadzona na podstawie danych meteorologicznych pochodzących ze Stacji
Historycznej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z lat 1901-2008. Ta seria pomiarów
nie była jeszcze przedmiotem bardzo szczegółowych studiów klimatologicznych
w ujęciu kompleksowym, uwzględniających przebieg typów pogody w roku oraz
ich sezonową i wieloletnią zmienność.
K. Kożuchowski i K. Marciniak (1986) stwierdzili, że zmiany klimatu są wyraźniejsze w wyższych szerokościach geograficznych niż w strefie równikowej,
a także w miesiącach zimowych aniżeli w letnich. To stwierdzenie potwierdzają
częściowo także najnowsze badania (IPCC 2007, Frich i in. 2002, Jones i in. 2002).
Również odchylenia od średnich wieloletnich wartości temperatury powietrza
są większe w głębi kontynentów znajdujących się w strefie umiarkowanej i polarnej. Szczególnego znaczenia nabierają więc badania zmian klimatu prowadzone
w rejonach położonych w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych oraz w centrum kontynentów. Zdaniem R. A. Brysona (1974) warunki klimatyczne takich obszarów pogranicznych są szczególnie czułym wskaźnikiem
wahań klimatu. Do takiego regionu można zaliczyć m.in. Kraków.
Wykorzystanie bardzo długich i homogenicznych serii pomiarowych jest
podstawą do wiarygodnej oceny zmienności i tendencji zmian klimatu (Moberg
in. 2006, Lorenc 2007). Serii takich nie ma jednak zbyt wiele w Europie (Jones i in.
2002). Do jednej z nich można zaliczyć dane meteorologiczne z Krakowa. Można
dzięki nim oszacować regionalne zróżnicowanie zmian czy zmienności klimatu,
choć niewątpliwie bardziej cenne byłoby porównanie uzyskanych wyników z innymi stacjami.
Aby przystępić do realizacji głównego celu pracy, konieczne było przeprowadzenie wnikliwej analizy literatury dotyczącej sposobów klasyfikacji typów pogody oraz metod wyznaczania pór roku i to nie tylko ich średnich wieloletnich
dat, ale oddzielnie w każdym roku. Ta dość obszerna część pracy, z licznymi tabelami i rycinami, umożliwiła autorce podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru
elementów meteorologicznych i kryteriów klasyfikacji typów pogody. Dlatego też
opracowano klasyfikację typów pogody, będącą modyfikacją klasyfikacji A. Wosia
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(1999) i K. Błażejczyka (2004). Jednym z celów pracy było bowiem połączenie
podejścia klimatologii kompleksowej i bioklimatologii do zmian klimatu, a wyróżnione typy pogody miały stanowić materiał wyjściowy m.in. do wyznaczenia
pór (sezonów) w każdym roku oddzielnie. Wydaje się to bowiem istotne zarówno
z metodycznego, jak i poznawczego punktu widzenia, a może mieć również znaczenie praktyczne. Z dotychczasowej literatury klimatologicznej wynika, że analiza pór roku (sezonów, okresów) jest dość rzadko przeprowadzana w każdym roku
oddzielnie. Najczęściej była badana ich średnia wieloletnia data lub porównywane
były średnie z różnych wieloleci. W związku z występowaniem w ostatnich latach
nietypowych pór roku, często zaliczanych do ekstremalnych (zwłaszcza w przypadku zim), pojawiły się poglądy o zanikaniu niektórych sezonów. W niniejszej
pracy chciano ten pogląd zweryfikować, określając ściśle (liczbowo) początek, koniec i długość trwania każdej z pór roku w Krakowie w latach 1901-2008.
Dokonując klasyfikacji pogody na poszczególne typy, pojawia się zawsze
pierwiastek subiektywizmu. Związany jest on z doborem elementów meteorologicznych i podziałem ich wartości w przedziały, które mają charakteryzować daną
dobę. Trudno odeprzeć zarzuty o formalizmie przyjętych kryteriów klasyfikacji.
Zawsze jednak należy pamiętać, że zbyt wiele uwzględnionych elementów meteorologicznych i przedziałów wartości powoduje powstanie coraz to większej liczby typów pogody. Utrudnia to późniejszą analizę i syntezę wyników. Z uwagi na
to, że w rzeczywistości liczba stanów pogody jest ogromna, nigdy nie uda się ich
uchwycić w kategoriach ilościowo-jakościowych. Zawsze będzie to tylko ogólna
charakterystyka pogody opisana określonymi cechami i gradacją wybranych elementów meteorologicznych. Przeprowadzona klasyfikacja typów pogody może
więc budzić szereg wątpliwości, niemniej jednak jej wykorzystanie dostarczyło
wielu ciekawych informacji o strukturze i zmienności klimatu Krakowa w latach
1901-2008:
− najczęściej występowały dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---) oraz
pochmurną z opadami (-_01_--- i -_02_---); zarówno ten termiczny typ, jak
i podtypy pogody mogą występować w ciągu całego roku, czyli od 1 stycznia
do 31 grudnia,
− w poszczególnych miesiącach może występować od 9 do 3 termicznych typów
pogody; w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) pogoda umiarkowanie ciepła
(2_--_---), bardzo ciepła (3_--_---) i gorąca (33_--_---) stanowią łącznie 100%
dni w tym okresie,
− z największą zmiennością typów pogody mamy do czynienia w okresie od października do marca; w tych miesiącach występowała zarówno pogoda bardzo
mroźna (0_--_---), jak i umiarkowanie ciepła (2_--_---), a w marcu jeszcze dodatkowo bardzo ciepła (3_--_---),
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− w rocznym przebiegu termicznych typów pogody można było wyodrębnić
pewnego rodzaju „osobliwości” (w literaturze klimatologicznej określane jako
singularities): ochłodzenie 5-6 kwietnia (wzrost częstości pojawiania się pogody umiarkowanie zimnej), 1-20 maja (występowanie zespołu pogód przymrozkowych), 3-4 lipca (brak występowania pogody gorącej) oraz ocieplenie 27-30
maja (występowanie pogody gorącej),
− pogoda pochmurna bez opadów (-_00_---) znacznie częściej (ponad 20%)
występuje w chłodnej połowie roku, natomiast słoneczna z dużymi opadami
(-_12_---) – w okresie od maja do października (około 10%),
− pogoda bardzo słoneczna bez opadów (-_20_---) osiągała największą częstość
występowania 1 czerwca (36,1%); co ciekawe, jedynie 10 stycznia w całym 108-leciu nie wystąpił ani jeden dzień z tym podtypem pogody,
− potencjalny okres występowania pogody bardzo słonecznej z opadami powyżej 5 mm (-_22_---) został określony na 9 lutego – 3 grudnia, czyli jedynie
w styczniu nie wystąpił w całym analizowanym wieloleciu ani jeden dzień
z tym podtypem pogody,
− ponad 72% dni w roku charakteryzuje się klasą pogody bez pokrywy śnieżnej,
burzy i parności (-_--_000), z maksimum częstości w kwietniu i październiku;
co ciekawe jedynie 14 i 24 października występowała jedynie pogoda z tą klasą,
czyli w 100% były to dni oznaczone symbolem -_--_000,
− wśród dni z najwyższą temperaturą powietrza przeważały typy pogody bardzo słonecznej, bez opadów, ale z parnością (33_20_001), a wśród umiarkowanie ciepłych jedynie z nieco większą częstością typy pogody bez opadów
(2_00_000, 2_10_000 i 2_20_000; 48%) w porównaniu do tych z opadami
(2_01_000, 2_02_000; 38%), natomiast dniom bardzo ciepłym towarzyszyła
największa zmienność pogody,
− dni chłodne (1_--_---) są zazwyczaj z pogodą pochmurną (1_0-_---; około
77%), w tym z opadami około 54% (1_01_--- i 1_02_---),
− pogoda przymrozkowa umiarkowanie chłodna jest zazwyczaj bardzo słoneczna
lub słoneczna, bez opadów (4_20_000 lub 4_10_000; 58,3%), natomiast przymrozkowa umiarkowanie zimna – pochmurna z opadami do 5 mm lub bez
opadów (5_ 01_000 lub 5_00_000; 38,3%),
− wśród pogody przymrozkowej umiarkowanie zimnej (6_--_---) i bardzo zimnej (7_--_---) dominują te z pokrywą śnieżną (-_--_100),
− dni z pogodą umiarkowanie mroźną, jak i dość mroźną były najczęściej pochmurne z sumą opadów poniżej 5 mm i pokrywą śnieżną (odpowiednio
8_01_100 i 9_01_100), natomiast z pogodą bardzo mroźną, charakteryzujące się najmniejszą zmiennością typów, najczęściej były słoneczne bez opadów,
ale z pokrywą śnieżną (0_10_100) lub pochmurne, bez opadów, z pokrywą
śnieżną (0_00_100).
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Wykorzystana w niniejszym opracowaniu seria pomiarów dała możliwość
nie tylko poznania wieloletniej zmienności typów pogody, ale również analizę
ekstremalnych zdarzeń, których częstość występowania można było niekiedy
określić nawet jako „raz na sto lat”. Część z takich ekstremalnych zdarzeń występowała nie tylko w ostatnich latach, ale również miała miejsce w przeszłości.
Stwierdzono, że w Krakowie w latach 1901-2008:
− wzrasta liczba dni z pogodą bardzo gorącą (33_--_---); na ten wzrost wpłynęła
głównie większa częstość występowania dni z tym termicznym typem pogody
w lipcu i sierpniu; towarzyszyło im najczęściej duże usłonecznienie i brak opadów, ale parność, czyli pogoda oznaczona symbolem 33_20_001; do ekstremalnych zdarzeń można zaliczyć występowanie dni z pogodą gorącą już w maju,
co miało miejsce w 1958 i 2005 roku,
− wzrasta również liczba dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---), zwłaszcza
w maju, czerwcu i sierpniu,
− potwierdzeniem wzrostu temperatury powietrza, tym razem w półroczu chłodnym, jest wzrost częstości występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą
(2_--_---); towarzyszyła tym dniom najczęściej pogoda pochmurna lub słoneczna, bez opadów i zjawisk (2_00_000 lub 2_10_000),
− spadała liczba dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie chłodną (4_--_---),
przymrozkową bardzo chłodną (5_--_---) i umiarkowanie mroźną (8_--_---),
− podtypy pogody pochmurnej bez lub z opadami (-_00_---, -_01_--- i -_02_---)
nie wykazywały wyraźnej tendencji zmian w całym analizowanym wieloleciu,
natomiast z pogodą słoneczną bez opadów (-_10_---) pojawiały się coraz częściej,
− zmniejszyła się natomiast liczba dni z pogodą słoneczną lub bardzo słoneczną
z opadami (-_11_---, -_12_---, -_21_---), przy czym największy spadek wystąpił w liczbie dni z pogodą bardzo słoneczną bez opadów (-_20_---) zwłaszcza
we wrześniu oraz marcu i listopadzie,
− klasy pogody nie wykazywały istotnych statystycznie zmian w wieloleciu, dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić na podstawie równania trendu
liniowego, że spadła częstość występowania dni z pokrywą śnieżną określanych
w tym opracowaniu jako te z klasą pogody -_--_100, zwłaszcza że zimą 1995/96
zanotowano największą ich liczbę (133 dni).
Charakteryzując typy pogody w Krakowie, określano stabilność (trwałość)
oraz następstwo (sekwencję) poszczególnych termicznych typów, podtypów,
klas i typów pogody. Mechanizm adaptacyjny człowieka, roślin i zwierząt inaczej reaguje w przypadku, gdy w ciągu kolejnych dni panuje ten sam typ pogody,
a inaczej wówczas, gdy z dnia na dzień mamy do czynienia z gwałtownymi jej
zmianami. Okazało się, że wyraźnie spadła liczba ciągów z wszystkimi wyróżnionymi termicznymi typami pogody w analizowanym wieloleciu. Dowodzi to dużej
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stabilności warunków termicznych zwłaszcza od lat 90. XX wieku. Mniejsza liczba ciągów świadczy bowiem o tym, że poszczególne termiczne typy pogody grupują się w dłuższych ciągach, czyli pogoda nie zmieniała się aż tak często z dnia
na dzień jak w pierwszej połowie XX wieku, była więc bardziej stabilna (trwała).
Szczególnie wyraźnie wydłużyły się od lat 90. XX wieku ciągi dni z pogodą gorącą
(33_--_---). Stwierdzono też, że:
− najwięcej dni (80%) z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---) występowało w ciągu
o długości ponad 5 dni, a z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---) – w ciągach
6-15-dniowych (41,3%), choć w przypadku tego ostatniego termicznego typu
pogody wielokrotnie dochodziło do dużych zmian z dnia na dzień,
− dni chłodne (1_--_---) i z zespołu pogód przymrozkowych (symbol rozpoczynający się od cyfry 4, 5, 6 lub 7) nie tworzą długich ciągów, najwięcej jest tych
1-dniowych, dlatego też podczas tych termicznych typów najczęściej pogoda
ulegała zmianie i to bardzo często dość gwałtownie, czyli np. po dniu z pogodą
chłodną kolejny mógł być nawet dość mroźny (9_--_---),
− dni z pogodą umiarkowanie mroźną (8_--_---), dość mroźną (9_--_---) i bardzo mroźną (0_--_--_---) najczęściej grupowały się w ciągach krótkotrwałych
(2-3-dniowych),
− średnio co drugi dzień dochodziło do zmiany pogody pod względem usłonecznienia i opadów, czyli podtypu pogody; najbardziej stabilna jest pogoda słoneczna bez opadów (-_20_---), tworzy bowiem najczęściej ciąg 2-5-dniowy,
− do ekstremalnych można zaliczyć ciąg 8 dni (1-8 września 1910 roku), gdy występowała pogoda umiarkowanie ciepła, pochmurna z sumą opadów powyżej
5 mm, czyli ta oznaczona symbolem 2_02_000,
− w ciągu roku najbardziej stabilne są klasy pogody, zwłaszcza oznaczone symbolem -_--_000 i -_--_100, czyli bez lub z pokrywą śnieżną, ale bez burzy
i parności,
− najdłuższe ciągi dni (9-dniowe) tworzyły typy pogody: 3_20_000, 2_01_000,
9_01_100.
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu klasyfikacja typów pogody oraz
ich analiza nie służyła jedynie do opisania złożonego systemu uwarunkowań w atmosferze, ale miała stanowić pewien etap do dalszych badań, w tym również tych,
których celem był wpływ pogody i klimatu oraz ich wieloletniej zmienności na
środowisko przyrodnicze. Dlatego też część obszernego materiału liczbowego została opracowana w formie tabelarycznej. Przykładem tego typu opracowania jest
m.in. kalendarz pogody w Krakowie w 100-leciu (1901-2000) (Tab. 56-61). W tym
wypadku posłużono się również nieco innymi rozwiązaniami metodycznymi niż
zazwyczaj przy tego typu opracowaniach. Nie ograniczono się jedynie do podania
najczęściej występujących (dominujących) termicznych typów, podtypów, klas
i typów pogody, ale podano również ich częstość występowania w poszczególnych
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dniach roku, a także zestawiono wartości ekstremalne. Te jednak zostały określone subiektywnie. Na podstawie takiego kalendarza można również określić prawidłowości w rocznym zróżnicowaniu pogody w 100-leciu wraz z wyróżnieniem
pewnych charakterystycznych okresów, m.in.:
− styczniowej odwilży, gdyż w kilku dniach dominującym termicznym typem
pogody nie była ta oznaczona symbolem 9_--_---, a jedna z zespołu pogód
przymrozkowych,
− od 19 marca do początku maja stopniowego wzrostu, a od drugiej dekady września do połowy listopada spadku częstości występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---),
− w dniach od 16 maja do 11 września dominację w pogodzie termicznych typów
oznaczonych symbolem 3_--_---,
− od drugiej połowy listopada okresu ze zmienną pogodą – od chłodnej (1_--_---)
do dość mroźnej (9_--_---),
− od 1 stycznia do 26 kwietnia, kiedy głównie dominowała pogoda pochmurna
z małymi opadami (-_01_---),
− od 27 kwietnia do 13 czerwca z największą częstością dni bardzo słonecznych
i słonecznych bez opadów (-_20_---, -_10_---),
− od 14 do 19 czerwca z dominacją różnych podtypów pogody, zarówno bardzo
słonecznych bez opadów (-_20_---), jak i pochmurnych z małymi opadami
(-_01_---),
− od 30 czerwca do 29 września, kiedy głównie panowała pogoda bardzo słoneczna i słoneczna, zarówno z opadami, jak i bez opadów,
− od 30 września do końca roku z przewagą pogody pochmurnej,
− od 31 grudnia do 24 lutego z dominacją pogody z pokrywą śnieżną.
Analiza dominujących typów pogody nie oddaje zdaniem autorki właściwego charakteru pogody w Krakowie. Równie ważne jest bowiem występowanie
zdarzeń ekstremalnych. Kalendarz ekstremalnych przypadków pogody przedstawiono w tabelach 60 i 61. Można dzięki nim określić prawdopodobieństwo
pojawiania się w Krakowie w 100-leciu wybranych termicznych typów pogody,
pokrywy śnieżnej, burzy, parności, klas pogody bez pokrywy śnieżnej ale z burzą
i parnością (-_--_011) oraz klas pogody z pokrywą śnieżną i burzą (-_--_110).
Kolejnym etapem pracy było wyznaczenie dat początku, końca i długości
trwania poszczególnych pór roku, które nazwano klimatologicznymi. Podjęto decyzję, że do dalszych etapów badań najlepiej będzie wyróżnić 8 pór w każdym
roku, gdyż w fenologii również wyznacza się taką ich liczbę. W literaturze klimatologicznej nie ma jednolicie stosowanej terminologii w nazewnictwie pór roku,
dlatego też w przeglądzie literatury zwracano na to uwagę. Również istnieje kilka różnych metod wyróżniania pór roku. Większość z nich może być stosowana
jedynie do wyznaczania średnich wieloletnich dat. Nie sprawdziły się bowiem
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stosowane w celu wyróżniania sezonów w każdym roku oddzielnie, z uwagi na
zmienność pogody w krótkich okresach czasu. Wypracowano więc nową, wieloetapową metodę, która wprawdzie jest obarczona zdaniem autorki zbyt dużą
dozą subiektywizmu, ale w niektórych latach (z wyraźnie zaznaczonymi porami
roku, zwłaszcza sezonem zimowym) ostatecznie dała dość porównywalne wyniki
do tych, które uzyskano, stosując metody taksonomiczne (analizy skupień, szeregów czasowych). Późniejsza analiza z wykorzystaniem wyznaczonych tą metodą
dat początku, końca i długości trwania pór roku potwierdziła jednak, że dobrze
oddaje ona sezonowe zróżnicowanie klimatu Krakowa i można ją wykorzystać
do różnych celów. Dlatego też materiał dokumentacyjny w postaci tabelarycznej
może stanowić materiał źródłowy do kolejnych etapów badań.
Charakterystyka wyróżnionych pór roku polegała nie tylko na analizie
wspomnianych już dat początku, końca i długości trwania poszczególnych pór
roku w omawianym wieloleciu, ale również na podstawie częstości występowania
termicznych typów, podtypów i klas pogody. Określono również zależności statystyczne między poszczególnymi charakterystykami danej pory roku oraz między
poszczególnymi sezonami. Stwierdzono, że w Krakowie w latach 1901-2008:
− przedwiośnie rozpoczynało się najczęściej w drugiej dekadzie marca, ale miało też swój początek już w drugiej dekadzie grudnia (w 1987 i 1988 roku);
trend liniowy wskazuje na coraz wcześniejsze rozpoczynanie się przedwiośnia
(-13,1 dnia/100 lat); pod względem długości trwania należy do pór roku o średniej długości (21-40 dni), choć w skrajnych przypadkach miało długość od 5 do
102 dni, przy czym w siedmiu latach ta pora roku nie wystąpiła, bezpośrednio
po zimie wystąpiła od razu wiosna; długość tej pory roku jest zależna od daty
jej początku – im wcześniej zaczyna się przedwiośnie, tym dłużej trwa,
− początek wiosny, będący równocześnie końcem przedwiośnia, przypadał średnio na trzecią dekadę marca; z roku na rok czas jego trwania jest najmniej zróżnicowany w porównaniu z pozostałymi porami roku i nie wykazywał wyraźnej
tendencji zmian w całym analizowanym wieloleciu; średnia długość wiosny
wynosi 21-40 dni, choć w czterech latach analizowanego wielolecia nie udało
się wyróżnić tej pory roku; długość trwania wiosny jest uzależniona od daty jej
początku – im wcześniej zaczyna się wiosna, tym jest ona dłuższa,
− na przełomie kwietnia i maja rozpoczynało się najczęściej przedlecie, którego
długość wahała się w 70% lat od 21 do 60 dni, ale w 5 latach ta pora roku nie
wystąpiła, a w dwóch trwała jedynie przez 5 dni; od 1901 roku przedlecie rozpoczynało się coraz wcześniej – trend -10,5 dni/100 lat,
− lato jest najdłużej trwającą porą roku (średnio 98 dni), silnie zależną od daty
początku – im wcześniej zaczyna się ta pora roku, tym dłużej trwa; wprawdzie
data początku nie wykazywała wyraźnej tendencji zmian w całym analizowanym wieloleciu, niemniej jednak w latach 90. XX wieku lato rozpoczynało się
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wyjątkowo wcześnie i później kończyło, stąd tendencja zmian długości tej pory
roku wyniosła 23,2 dni/100 lat; do ekstremalnych przypadków należy zaliczyć
początek tej pory roku w 2000 roku – 17 kwietnia oraz koniec w 1966 roku –
11 października;
− polecie rozpoczynało się zwykle we wrześniu i trwało średnio przez 32 dni,
choć w dwóch latach ta pora roku nie wystąpiła; długość polecia jest zależna
m.in. od daty jego początku – im wcześniej się zaczynało, tym dłużej trwało,
− jesień, podobnie jak lato, występowała każdego roku; data jej początku była
najbardziej stabilna w całym wieloleciu – przypadała na październik, niemniej
jednak w analizowanych latach jesień rozpoczynała się coraz później (11,5 dni/
100 lat); skrajne pod względem długości były sezony jesienne w 1989 i 2006
roku, pierwszy trwał najkrócej, zaledwie 9 dni, drugi najdłużej – 85 dni,
− przedzimie, najkrócej trwająca pora roku, która nie wystąpiła w 17 latach, rozpoczynała się średnio 17 listopada, ale skrajne daty przypadały na październik i grudzień, przy czym od początku analizowanego wielolecia ta pora roku
rozpoczynała się coraz później (trend 12,8 dni/100 lat); długość tej pory roku
wpływa na kolejną – im dłużej trwa przedzimie, tym krótsza jest zima,
− zima, druga po lecie pod względem długości pora roku, charakteryzuje się największą zmiennością z roku na rok dat początku, końca i długości trwania;
tendencja do coraz późniejszego rozpoczynania się tej pory roku (15,7 dni/100
lat) jest jednak nieistotna statystycznie, ponieważ w ostatnich latach zimy rozpoczynały się zarówno bardzo wcześnie (w listopadzie), jak i niezwykle późno
(w styczniu lub nawet w lutym); długość trwania tej pory roku uległa jednak
wyraźnemu skróceniu (-28,4 dni/100 lat), najkrótsze z nich miały zaledwie
5 dni.
Jak już wspomniano, w celu pełniejszej charakterystyki każdej z wyróżnionych pór roku dokonano analizy częstości występowania poszczególnych termicznych typów, podtypów i klas pogody. Na podstawie materiału dokumentacyjnego można dokonać klasyfikacji poszczególnych sezonów w wieloleciu 1901-2008
pod względem występowania pogody, wyznaczyć pory, które charakteryzowały
się typowym przebiegiem, a które odbiegały od normy, czyli można je zaliczyć od
anomalnych lub ekstremalnych. Stwierdzono, że w Krakowie:
− przedwiośnie charakteryzuje się dość dużą zmiennością termicznych typów,
od pogody umiarkowanie ciepłej (2_--_---) do dość mroźnej (9_--_---); w ponad 30% dni jest pochmurno z opadami w ciągu doby do 5 mm, a w około 20%
dni jest możliwe występowanie pokrywy śnieżnej,
− wiosną największą częstość (ponad 77%) stanowią dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (2_--_---), ich cechą charakterystyczną jest jednak występowanie dni
zarówno bardzo ciepłych, jak i kilkudniowych ochłodzeń z pogodą przymrozkową; pod względem usłonecznienia i opadów ta pora roku jest bardzo zmien268
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−
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na, podobny procent stanowią dni bez opadów, jak i z opadami, przy czym
w przeciwieństwie do przedwiośnia dni wiosenne są bardziej słoneczne, możliwe jest też występowanie sporadycznie pokrywy śnieżnej, najcześciej zanikającej po upływie doby,
wzrost częstości dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---) charakteryzuje kolejną
porę roku – przedlecie; typowe przedlecie to około 24% dni z pogodą słoneczną bez opadów (-_20_---), choć w porównaniu do wiosny wzrasta udział dni
z dużymi opadami (-_02_---, -_12_--- i -_22_---), których jest średnio 14-15%;
jest to pierwsza pora od początku roku, w której nie występuje pokrywa śnieżna, ale wzrasta udział dni z burzą i/lub parnych,
lato charakteryzuje się największą stabilnością pogody; w tym sezonie występują jedynie trzy termiczne typy pogody: gorąca (33_--_---), bardzo ciepła
(3_--_---) i umiarkowanie ciepła (2_--_---), przy czym druga z nich ma największą częstość (średnio ponad 85% dni); w porównaniu do przedlecia lato
jest bardziej słoneczne, z mniejszym udziałem dni pochmurnych, ale za to jest
więcej dni słonecznych i bardzo słonecznych z sumą opadów powyżej 5 mm
(-_12_--- i -_22_---); są one związane z burzami, których częstość określona na
podstawie liczby dni z klasą pogody -_--_010 i -_--_011 wynosi średnio 20%,
polecie, choć pod względem występowania termicznych typów pogody jest podobne do przedlecia, to jednak jest od niego nieco chłodniejsze; w tej porze
roku możliwe jest występowanie przymrozków; rzadko które przedlecie jest
słoneczne lub bardzo słoneczne, a około 55% dni jest bez opadów,
jesień była najczęściej chłodniejsza od wiosny, choć zdarzały się i odwrotne sytuacje; mniejszą częstość stanowią jesienią dni bardzo ciepłe (3_--_---) i umiarkowanie ciepłe (2_--_---), a więcej jest chłodnych (1_--_---) i z przymrozkiem
(5_--_--- i 6_--_---); najwięcej w tej porze roku jest dni z opadami; zdarzają
się też dni, w których występuje pokrywa śnieżna (-_--_100) i burza (-_--_010),
a w przeciwieństwie do wiosny nie wystąpił w całym analizowanym wieloleciu
w tym sezonie dzień parny (-_--_001), ani parny i z burzą (-_--_011),
przedzimie jest nieco chłodniejsze od przedwiośnia; charakteryzuje się w około
80% dni pogodą pochmurną (-_00_---, -_01_---, -_02_---), z czego ponad 40%
to te z opadami atmosferycznymi poniżej 5 mm (-_01_---); w tej porze roku
może utworzyć się pokrywa śnieżna, prawdopodobne jest też występowanie
burzy,
największy odsetek stanowią w zimie dni umiarkowanie mroźne (8_--_---)
i mroźne (9_--_---) – około 41%, to jednak 17% dni należy do termicznego
typu pogody umiarkowanie ciepłej (2_--_---) lub chłodnej (1_--_---); nie zawsze klasa pogody z pokrywą śnieżną jest dominująca, zdarzają się bowiem
zimy bezśnieżne.
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W zawiązku z obserwowanymi zmianami klimatu coraz bardziej popularne
stają się też badania bioklimatyczne, czyli dotyczące wpływu pogody i klimatu na
organizmy żywe. Wzrasta zainteresowanie oceną i tendencjami zmian warunków
bioklimatycznych, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie mamy do czynienia z dużą koncentracją ludzi i silnym przekształceniem naturalnego środowiska, zwłaszcza zanieczyszczeniem powietrza. Takimi badaniami są zainteresowane coraz szersze kręgi społeczeństwa (Błażejczyk, Błażejczyk 1998). Postępujące
globalne ocieplenie wywiera bowiem silny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców
dużych miast, wśród których liczną grupę stanowią meteoropaci. W strefie klimatu umiarkowanego zmiany temperatury powietrza w dużej mierze decydują m.in.
o sezonowym wahaniu zachorowań i liczbie zgonów (Grąbczewski 1972, Lerchl
1998, Kożuchowski i in. 1998, Kożuchowski 2000, Kozłowska-Szczęsna i in. 2004,
Kaiser 2006).
W niniejszej pracy dokonano próby zastosowania proponowanej klasyfikacji typów i wyznaczonych klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu
pogody i klimatu na fenofazy wybranych roślin, pojawy zwierząt, daty początku,
końca i długości trwania fenologicznych pór roku w latach 1946-1960 oraz sezony pyłkowe dziewięciu taksonów roślin w latach 1991-2008, w tym tych, których
kwitnienie jest przyczyną wielu chorób alergicznych. Z przeprowadzonych analiz,
choć na dość krótkim materiale źródłowym, wynika m.in., że:
− na początek kwitnienia leszczyny pospolitej (Corylus avellana) i stężenie ziaren
pyłku tej rośliny bardzo duży wpływ wywierają warunki pogodowe, zwłaszcza
temperatura powietrza; okazały się one dość silnie skorelowane z początkiem
klimatologicznego przedwiośnia, ale tylko w niektórych latach; leszczyna reaguje bowiem nawet na kilkudniowe sprzyjające warunki, które występują często już w styczniu lub lutym, i zakwita wcześnie, choć po kilku dniach zima
zwykle powraca; alergicy uczuleni na ziarna pyłku leszczyny powinni się więc
liczyć zarówno z bardzo wcześnie, jak i późno rozpoczynającym się sezonem,
− w przypadku pierwszej fenologicznej pory roku – przedwiośnia (zwanego też
zaraniem wiosny), lepszymi roślinami wskaźnikowymi w okolicach Krakowa
są wierzba iwa (Salix caprea) i podbiał pospolity (Tussilago farfara), których
kwitnienie jest skorelowane z początkiem klimatologicznego przedwiośnia; sezon pyłkowy wierzby był natomiast skorelowany z początkiem klimatologicznej wiosny,
− od warunków pogodowych panujących podczas klimatologicznej wiosny zależna była data początku kwitnienia i/lub listnienia wszystkich wybranych roślin reprezentujących początek fenologicznej wczesnej wiosny, czyli: brzozy
brodawkowatej (Betula pendula), mniszka pospolitego (Taraxacum officinale),
czeremchy zwyczajnej (Padus avium), lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz
kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum); w przypadku gdy kli270
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matologiczna wiosna nie wystąpiła, po przedwiośniu wystąpiło bezpośrednio
przedlecie, u niektórych roślin szybciej doszło do ich kwitnienia lub listnienia,
− fenologiczna wiosna, reprezentowana w niniejszym opracowaniu przez kwitnienie kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) i lilaka pospolitego
(Syringa vulgaris) okazała się niezależna od daty początku klimatologicznych
pór roku,
− fenologiczne przedlecie, którego początek został obliczony jako średnia data
kwitnienia robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) i bzu czarnego (Sambucus
nigra), rozpoczynało się około 13 dni po rozpoczęciu klimatologicznego przedlecia,
− fenologiczne lato, określone jedynie na podstawie początku kwitnienia lipy
drobnolistnej (Tilia cordata), nie było zależne od klimatologicznych pór roku,
− nie znaleziono również zależności między klimatologicznymi porami roku
a datą dojrzewania owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) i kasztanowca
zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) reprezentujących fenologiczne polecie
(wczesną jesień) oraz żółknięciem liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula)
i brązowieniem liści kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), które
charakteryzują początek fenologicznej jesieni (tzw. złotą jesień),
− opadanie liści kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) było ujemnie skorelowane z początkiem klimatologicznego polecia, czyli im wcześniej
zaczynało się polecie, tym później opadały liście kasztanowca zwyczajnego, natomiast opadanie liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula) było dodatnio
skorelowane z początkiem klimatologicznego przedzimia, czyli im wcześniej
zaczynało się przedzimie, tym wcześniej opadały liście brzozy.
W celu określenia tendencji zmian fenologicznych pór roku oraz fenofaz
analizowanych roślin i pojawów w świecie zwierzęcym posłużono się wynikami
badań innych autorów, zwłaszcza W. Harmaty (1978, 1995). Stwierdzono:
− przyspieszenie kwitnienia leszczyny pospolitej i dojrzewania owoców kasztanowca zwyczajnego oraz przylotu kukułki (Cuculus canorus), jaskółki dymówki (Hirundo rustica) i wilgi (Oriolus oriolus),
− opóźnienie kwitnienia lipy drobnolistnej i drozda śpiewaka (Turdus philomelos),
− brak wyraźnej tendencji zmian kwitnienia: podbiału, mniszka pospolitego, czeremchy zwyczajnej, kasztanowca zwyczajnego i robinii akacjowej oraz opadania
liści brzozy brodawkowatej, a także przylotu skowronka zwyczajnego/polnego
(Alauda arvensis) i bociana białego (Ciconia ciconia).
Z uwagi na to, że nie dysponowano spostrzeżeniami fenologicznymi z końca
XX i początku XXI wieku, kiedy to spodziewać się można największych zmian
w niektórych fenofazach roślin i pojawach zwierząt, do uzyskanych wyników
należy podchodzić z należytą ostrożnością. Przeprowadzone analizy, również te
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związane ze synchronizacją zjawisk fito- i zoofenologicznych, zachęcają do prowadzenia bardziej szczegółowych badań nad wpływem warunków klimatycznych na środowisko przyrodnicze, szczególnie z uwagi na skracania się okresu
zimowego, przesunięcia się dat początku przedwiośnia i wiosny oraz wydłużenia
okresu letniego. W tym celu można m.in. wykorzystać zebrany materiał dokumentujący częstość występowania termicznych typów, podtypów i klas pogody
w sezonach pyłkowych analizowanych taksonów roślin. Bardziej szczegółowe
studia, z wykorzystaniem wieloletniej serii pomiarów i obserwacji z pewnością
będą miały duży aspekt aplikacyjny, m.in. w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu
chorób alergicznych.
Według opinii naukowców skupionych w Międzyrządowym Zespole do
Spraw Zmian Klimatu (IPCC 2007) w najbliższych latach będziemy świadkami
postępującego ocieplenia klimatu oraz wzrostu częstości katastrofalnych zjawisk
pogodowych. Śledząc wyniki badań klimatologów prezentowane w czasopismach
naukowych, trudno nie zgodzić się z przedstawionymi tam dowodami świadczącymi o postępującym globalnym ociepleniu na Ziemi (Brunetti i in. 2000, Folland
i in. 1990, Houghton i in. 1996; Jones, Briffa 1992; Schönwiese i in. 1994, Stefanicki i in. 1998). Jego konsekwencją będzie m.in. wzrost częstości występowania fal
upałów oraz spadek liczby dni mroźnych.
Występowanie coraz częściej łagodnych i/lub krótkich zim przyczynia się
do pojawienia słabych i umiarkowanych bodźców termicznych, co w przypadku
tych pierwszych jest zjawiskiem niekorzystnym. Prowadzi do wydelikacenia organizmu i utraty przystosowania na wypadek pojawienia się bodźców silniejszych.
Pomimo występowania w ostatnich latach bardzo łagodnych zim istnieje możliwość pojawiania się krótkotrwałych ciągów dni z pogodą dość mroźną (9_--_---)
lub nawet mroźną (0_--_---), co zostało zaprezentowane w tym opracowaniu.
Są one tym bardziej niebezpieczne, że występują nagle, gdy organizm człowieka
nie zdążył się przystosować do tak niskiej temperatury powietrza.
W półroczu ciepłym obserwuje się nasilenie uciążliwych dla człowieka warunków termiczno-wilgotnościowych prowadzących do przegrzania organizmu
(Matuszko, Piotrowicz 2007). Szczególnie niekorzystne warunki, powodujące znaczący stres ciepła, wystąpiły w latach 90. XX i z początkiem XXI wieku,
w: 1992, 1994, 2002, 2003 i 2006 roku. Fale upałów, które nawiedziły wówczas
Kraków i znaczny obszar Europy, przyczyniły się do wzrostu częstości zgonów,
szczególnie w dużych miastach (Kyselý 2004; Naughton i in. 2002, Kuchcik 2001,
2006a, 2006b; Kuchcik, Błażejczyk 2005; Błażejczyk, McGregor 2007). Z badań
przeprowadzonych przez Kuchcik (2006a) wynika, że największy wzrost ryzyka
zgonów z powodu fal upałów pojawiających się wcześnie (maj, czerwiec) wystąpił
w miastach położonych na południu Polski, m.in. w Krakowie. Wyniósł on 30%
w przypadku zgonów z powodu chorób układu krążenia i 25% z ogółu przyczyn.
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Średnio w Polsce wzrost umieralności z powodu fal upałów pojawiających się
od maja do lipca wynosił w zależności od przyczyn od 15 do 22% (Kozłowska
-Szczęsna i in. 2004). Wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu wskazują, że
liczba dni z pogodą bardzo ciepłą (3_--_---), gorącą (33_--_---) i równocześnie
parną (-_--_--1) wzrastała. Należy się więc liczyć z ryzykiem, jakie przynoszą one
dla organizmu człowieka i próbować temu przeciwdziałać, zwłaszcza że według
niektórych scenariuszy zmian klimatu przewiduje się, że co drugie lato w Europie może być tak gorące jak w Europie Zachodniej w 2003 r. (Kuchcik 2006a).
Są one bowiem szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców dużych miast. Podczas wysokiej temperatury dodatkowo wzrasta poziom zanieczyszczenia powietrza, w tym m.in. ozonu pochodzącego ze środków transportu. Oszacowano,
że w wyniku zmian klimatu do 2050 roku w ciepłych dniach wzrost poziomu ozonu w miastach może zwiększyć śmiertelność o 4,5% (Knowlton i in. 2004; Kjellstrom i in. 2007). Zdaniem J. A. Patza i in. (2005) będzie to kolejne wzrastające
zagrożenia dla mieszkańców miast na całym świecie.
Mieszkańcy miasta liczyć się powinni też ze wzrostem kosztów na klimatyzację pomieszczeń oraz usuwaniem strat spowodowanych przez silne burze, gwałtowne opady oraz długotrwałe susze. Upalna pogoda powoduje również zakłócenia w transporcie. W wysokich temperaturach dochodzi m.in. do awarii środków
transportu, a duży ruch samochodów przyczynia się do uszkodzenia asfaltowej
nawierzchni dróg. Już kilkakrotnie w ostatnich latach w Polsce wprowadzono zakaz poruszania się samochodów powyżej 12 ton w ciągu upalnego dnia. Wzrost
kosztów utrzymania będzie się wiązał nie tylko ze wzrostem zapotrzebowania na
urządzenia klimatyzacyjne. Wydawać by się mogło, że łagodniejsze zimy pozwolą na duże ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, niemniej jednak
w ostatnich latach sezon grzewczy w Krakowie nie skrócił się znacząco (Piotrowicz 2006b). Ogrzewanie mieszkań często było konieczne jeszcze w kwietniu, kiedy dochodziło do „powrotu zimy”, czyli krótkiego okresu z występowaniem pogody przymrozkowej, w tym również tej z pokrywą śnieżną. Warto więc inwestować
w urządzenia, które pozwolą monitorować warunki pogodowe i dostosowywać
do nich ogrzewanie mieszkań, aby nie doprowadzać do ich przegrzewania lub
strat spowodowanych przymusowym wietrzeniem w celu utrzymania optymalnej
temperatury.
Klimat miasta jest jednym z podstawowych czynników wpływających na
jakość życia jego mieszkańców. Układ urbanistyczny powinien być tak zaprojektowany, aby stwarzać najlepsze warunki do życia również pod względem klimatycznym, np. zapewniając najlepsze „przewietrzania” miasta i łagodzenie skutków
letnich fal upałów. W tym celu korzystniejszy jest układ luźniejszej zabudowy.
Lepsza wentylacja miasta złagodzi występowanie maksymalnej temperatury pojawiającej się podczas fal upałów oraz poprawi jakość powietrza. M. Hübler i in.
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(2008) oszacowali koszt zmian klimatu w aspekcie skutków podnoszenia się temperatury i wpłyu na zdrowie i wydajność produkcyjną w Niemczech. Prognozy na
lata 2071-2100 przewidują, że liczba ofiar z powodu upałów wzrośnie trzykrotnie,
a koszty hospitalizacji aż sześciokrotnie, przy czym koszty leczenia ambulatoryjnego nie zostały uwzględnione (Hübler i in. 2008). Autorzy oszacowali też obniżenie wydajności pracy podczas upalnej pogody na 0.1-0.5% GDP. Zdaniem Kuchcik (2006a) w najgorętszych i najdłuższych falach upałów w Polsce ryzyko zgonów
może wzrosnąć o 33-37%. Niestety brak danych nie pozwala na oszacowanie, ile
osób z powodu upałów nabawiło się przewlekłej choroby, np. trwałego uszkodzenia mózgu, nerek czy wątroby lub uległo wypadkowi przy pracy z powodu złego
samopoczucia. Konieczna jest więc koordynacja działań w wielu krajach europejskich służb prognozujących i ostrzegających przed wystąpieniem szkodliwych
na organizm człowieka warunków pogodowych oraz odpowiedzialnych za system opieki zdrowotnej w obszarach zurbanizowanych. W wielu miastach Europy,
w tym również w Polsce, nie ma systemu ostrzegania przed falami upałów. Nie bez
znaczenia w celu ochrony zdrowia ludności jest działalność edukacyjna. Wielu
mieszkańców nie wie, jak należy się chronić przed długotrwałymi falami upałów.
Z pewnością na zmiany klimatu od początku XX stulecia miały wpływ czynniki antropogeniczne, w tym występowanie miejskiej wyspy ciepła. Stacja Klimatologiczna w Krakowie położona jest bowiem w centrum miasta. Trudno jednak
tę przyczynę uznać za dominującą, zwłaszcza że bardzo wyraźny wzrost częstości
występowania dni z pogodą bardzo ciepłą i gorącą oraz spadek dni z pogodą umiarkowanie mroźną, dość mroźną i bardzo mroźną zaobserwowano od 1991 roku.
W tych ostatnich 18 latach nie nastąpiły w Krakowie wyraźne zmiany w środowisku
przyrodniczym ani w gospodarczej działalności mieszkańców miasta czy najbliższych okolic, które mogłyby przyczynić się do tak znacznych zmian częstości występowania tych termicznych typów pogody.
Mieszkańcy dużych miast powinni więc być przygotowani na pojawienie
się dynamicznych zmian pogody i muszą je uwzględnić w planowaniu przestrzennym i gospodarczej działalności. Postępujący wzrost temperatury powietrza nad
miastem przyczyni się do pogorszenia warunków bioklimatycznych: wzrostu
częstości dni gorących i parnych, występowania deficytu tlenu, wzrostu stężenia
zanieczyszczeń powietrza z niskich źródeł emisji komunalnej i środków transportu. W planowaniu przestrzennym należy więc dążyć do eliminacji czynników
generujących miejską wyspę ciepła, m.in. poprzez wprowadzenie powierzchni
kontrastowych termicznie (obszarów zieleni, parków, ogrodów, fontann, stawów)
i rozluźnienie zabudowy miasta.
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Seasonal and long-term weather
type variability in Krakow
Summary
A detailed study of the climatic conditions of a given locality requires an
analysis of the frequency of occurrence of particular weather situations (weather
types) and their seasonal variability (Błażejczyk 1979). According to many climatologists, a description of climate by means of analyzing its individual meteorological elements cannot yield its complete image (Kossowski 1968, Woś 1999).
Such a description overlooks a key fact – the interdependency of meteorological
elements. It is only their comprehensive aggregate impact within a given geographical environment that determines the type of climate.
So far, the main body of Krakow’s climate data comes from analyses of particular meteorological elements, studies taking into account bioclimatic classifications or classifications of synoptic situation types. Examples of such papers can be
fund in publications edited e.g. by J. Trepińska (1997) and D. Matuszko (2007a).
A series of meteorological measurements for Krakow as a whole has never before been the primary focus of climatologic studies, with specific attention paid to
weather types and their long-term variability. However, such research is necessary
not only in order to fill that gap, but also for practical purposes. To a large extent,
weather conditions influence various types of human activity, especially if it takes
place outdoors. Describing climate in line with the methods used in comprehensive climatology is useful for numerous types of human daily and economic activity
(Kozłowska-Szczęsna 1965). Ultimately, it is the complete set of meteorological
elements, rather than individual climate features, that significantly influences human health and well-being, as well as the development of plants, animals, transportation and the economy. This paper’s overarching goal is to evaluate the change
tendencies of weather types and of the climatologic seasons identified on their
basis in Krakow between 1901 and 2008. Other objectives also include: verifying
the existing weather type classifications, identifying regularities in the long-term
course of specific weather types, developing a weather type calendar, identifying
and describing climatologic seasons, finding regularities in the long-term course
of the identified climatologic seasons, applying the suggested weather type classification and the identified climatologic seasons to describe phonological seasons
and pollinating periods of selected plant taxons.
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The first stage of the study focused on analysing the homogeneity of a series
of data from the Historical Station of the Department of Climatology, Institute
of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University, Krakow, for
the years 1901-2008, and on selecting the appropriate meteorological elements
in order to develop a weather type classification which would take account of
the specific nature of Polish climate, including Krakow’s climate. The weather
type classification developed in that way was a modification of the one prepared
by A. Woś (1999) and K. Błażejczyk (2004), and it formed the basis for the determination of Krakow’s weather types for every day of the 1901-2008 period, which
in turn provided the source material for an analysis of the variability of the city’s
climate and enabled the dates of the beginning and end of climatologic seasons
to be identified.
In light of the current problems related to contemporary global warming, the
use of a long-term homogenous measurement and meteorological observation
series and a weather type classification developed on that basis, has made it possible to specify the extent of oscillations and the dynamics of changes in Krakow’s climate. It has also been possible to investigate extreme weather phenomena,
which in some cases occurred only “once every one hundred years”. Some of such
extreme phenomena have not only been occurring in recent years, but were also
known in the past. It was determined that between 1901 and 2008:
− The number of days with very hot weather (33_--_---), whose trend was calculated as 3.0 days per 100 years, increased. The rise was mainly due to a higher
frequency of days with this thermal weather type in July (1.6 days/100 years)
and August (0.9 days/100 years); they were accompanied by high sunshine duration, no precipitation, and sweltering weather denoted as type 33_20_001,
− The number of days with very warm weather (3_--_---) increased, especially in
May (4.0 days/100 years), June (3.2 days/100years) and August (2.6 days/100
years),
− An increase in the frequency of days with moderately warm weather (2_--_--),
especially in January and February (3.2 days/100 years), March (5.6 days/100
years), November (4.9 days/100 years) and December (2.6 days/100 years)
confirms an overall rise in air temperature; such days were most often accompanied by overcast or sunny skies, without precipitation or other phenomena
(2_00_000 or 2_10_000),
− The number of days with frosty, moderately cold weather decreased (4_--_---;
-4.9 days/100 years), as did the number of days with very cold frosty weather
(5_--_---; -12.8 days/100 years) and moderately frosty weather (8_--_---; -4.2
days/100 years),
− Overcast weather subtypes with or without precipitation (-_00_---, -_01_--and -_02_---) did not demonstrate any clear tendency of change throughout
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the entire long-term period under consideration, whereas days with sunny weather without precipitation (-_10_---) were increasingly frequent (10.3 days/
100 years),
− The number of days with sunny or very sunny weather and precipitation fell
(-_11_--, -_12_---, -_21_---), while the greatest change was noted in the number of days with very sunny weather without precipitation (-_20_---), trend:
-10.7 days/100 years, which was caused by a decrease in the number of such
days with these weather subtypes in September (-2.6 days/100years), March
and November (-2.4 days/100years),
− Weather classes did not demonstrate any statistically significant changes in
the multi-annual period, and therefore it is impossible to state unequivocally
on the basis of a linear trend equation that the frequency of occurrence of days
with snow cover described in this paper as days with -_--_100 weather fell,
especially since in the winter of 1995-96, a record number of such days was
recorded (133).
When characterising Krakow’s weather types, the author used specific methodological solutions which are only seldom applied – namely, the category
of stability (duration) and sequence of particular thermic weather types, subtypes and classes. The adaptation mechanism of humans, plants and animals reacts
differently when the same weather type prevails over several consecutive days,
and differently when the weather changes abruptly overnight. It turned out that
the number of series of days with all of the identified thermic weather types in
the analysed long-term period decreased. This attests to high stability of thermal
conditions, especially since the 1990s. Fewer series prove that individual thermic
weather types are grouped in longer series, i.e. weather changes less abruptly than
in the first half of the 20th century, which means that it is more stable (lasts longer). Especially series of days with hot weather (33_--_---) have become longer
since the 1990s.
The weather type classification and analysis developed for the purposes
of this study did not aim only to describe a complex system of atmospheric conditions, but rather to provide a springboard for further research, including studies
of the influence of weather and climate and their long-term variability on the
natural environment. Therefore, part of the abundant numerical data is presented
in the form of charts. An example of such an approach is the weather calendar for
Krakow in the 1901-2000 period (Tables 56-61).
The next stage of the study determined the dates of the beginning and end,
as well as the overall duration of particular seasons, called climatologic seasons.
It was ascertained that in Krakow between 1901 and 2008:
− Early spring most often started in the second decade of March; the linear trend
indicates that this season started earlier and earlier (-13.1 days/100 years); its
length depends on its starting date – the earlier it starts, the longer it lasts,
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− On average, spring started in the third decade of March, its duration in consecutive years is less variable than that of other seasons and it does not demonstrate any change tendencies in the entire long-term period under consideration
(a statistically insignificant trend); the season’s duration depends on its starting
date - the earlier it starts, the longer it lasts,
− Early summer usually started at the turn of April and May; since 1901 this seasons has started earlier and earlier – the trend: -10.5 days/100 years,
− Summer is the longest season (98 days on average) and to a large extent
it depends on its starting date - the earlier it starts, the longer it lasts; although
the starting date indicated no tendencies of change in the entire long-term period, in the 1990s summer started exceptionally early and ended later, and hence the change tendency of this season equalled 23.2 days/100 year,
− Late summer usually started in September and lasted 32 days on average,
− The date of the beginning of autumn was the most stable one in the entire period – it occurred in October,
− Early winter, the shortest season, on average started on the 17th of November, although since the beginning of the analysed period this season has started
later (the trend: 12.8 days/100 years); the length of this season influences
the next one – the longer early winter is, the quicker winter ends,
− Winter, the second longest season after summer, is characterised by the greatest
year-to-year variability of its beginning and end date, as well as overall duration; however, the trend of a later beginning of this season (15.7 days/100 years)
is not statistically significant, because in recent years, winters have started very
early (in November), and very late (in January or even February); the length
of this season has visibly decreased, though (-28.4 days / years), and in extreme
cases winter lasted only 5 days.
In order to fully describe each of the identified seasons, an analysis of the
frequency of occurrence of specific thermic types, subtypes and classes of weather
was performed. On the basis of documentation, individual seasons in the 1901-2008 period can be classified in various categories depending on the occurrence
of weather patterns, and it is possible to determine which of them were typical and
which deviated from the norm, i.e. can be classified as anomalous or extreme.
The present paper intends to apply the proposed classification of types and
identified climatologic seasons to determine the influence of weather and climate on the phenophases of selected plants, appearance of animals, beginning and
end dates as well as duration of phenological seasons between 1946 and 1960 and
the pollinating seasons of nine plant taxons between 1991-2008, including those whose blooming causes many allergic diseases. The analysis, albeit performed
using short source material, found that:
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− Weather, and especially air temperature, influences the beginning of the blooming period of common hazel (Corylus avellana) and the concentration of its
pollen; these variables turned out to be very well correlated with the beginning
of climatologic early spring, but only in some years; common hazel reacts even
if favourable conditions prevail only for a few days, which often occurs as early
as in January and February. Hazel blooms early, although winter usually comes
back after a few days. Therefore, people allergic to hazel pollen should expect
both an early and late beginning of the plant’s pollinating season,
− In the case of the first phenological season – early spring – the blooming
of goat willow (Salix caprea) or coltsfoot (Tussilago farfara) is a better indicator
in the vicinity of Krakow, since it is correlated with the beginning of climatologic early spring; in turn, the pollinating season of willow was correlated with
the beginning of climatologic spring,
− The date of the beginning of the blooming and/or leafing period of all the selected plants representing the onset of phenological early spring (i.e. silver birch
/Betula pendula/, dandelion /Taraxacum officinale/, bird cherry /Padus avium/,
small-leaved lime /Tilia cordata/ and horse-chestnut /Aesculus hippocastanum/)
depended on the weather conditions prevailing during climatologic spring;
in the cases where climatologic spring did not occur and early spring was followed directly by early summer, the blooming or leafing period of some plants
occurred earlier,
− Phenological spring, represented in this study by the blooming period of horse
-chestnut (Aesculus hippocastanum) and common lilac (Syringa vulgaris) did
not depend on the beginning of climatologic seasons,
− Phenological early summer, whose beginning was calculated as the average date
of the blooming of black locust (Robinia pseudoacacia) and elderberry (Sambucus nigra), started about 13 days after the beginning of climatologic early
summer,
− Phenological summer, described on the basis of the beginning of the blooming
period of small-leaved lime (Tilia cordata), did not depend on climatologic
seasons,
− No interdependence was identified between climatologic seasons and the ripening of elderberry (Sambucus nigra) and horse-chestnut (Aesculus hippocastanum) fruits, which represents phenological late summer (early autumn) and
the yellowing of the leaves of silver birch (Betula pendula) and horse-chestnut
(Aesculus hippocastanum), which coincides with the beginning of phenological
autumn (so-called golden fall),
− The falling of the leaves of horse-chestnut (Aesculus hippocastanum) was negatively correlated with the beginning of climatologic late summer, i.e. the earlier
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late summer started, the later horse-chestnut shed its leaves, whereas the shedding of leaves of silver birch (Betula pendula) was positively correlated with the
beginning of climatologic early winter, i.e. the earlier early winter started, the
earlier silver birch shed its leaves.
In order to pinpoint the tendencies of change of phenological seasons and
pheno-phases of the analysed plants and appearances in the animal world, results of research by other authors (especially W. Harmata 1978, 1995) were used.
The following was noticed:
− Common hazel bloomed earlier and the fruits of horse-chestnut ripened earlier; common cuckoo (Cuculus canorus), barn swallow (Hirundo rustica)
and golden oriole (Oriolus oriolus) came back earlier,
− Small-leaved lime bloomed later and the song thrush (Turdus philomelos) came
back later,
− No clear change tendencies of the blooming of: coltsfoot, dandelion, bird cherry,
horse-chestnut and black locust, the shedding of leaves of silver birch and the
return migration of skylark (Alauda arvensis) and white stork (Ciconia ciconia).
Due to the fact that no phenological observations from the end of the 20th
and the beginning of the 21st century (when the greatest changes in some plant phenophases and animal appearance were to be expected) were available, the results
should be regarded with the appropriate degree of caution. The analyses, also those
related to the synchronization of phyto- and zoophenological phenomena, should
be seen as an incentive for further detailed studies of the impact of climatic conditions on the natural environment, especially due to the shortening of the winter
period, the shift in the beginning dates of early spring and spring and lengthening
of summertime. For that purpose, materials documenting the frequency of thermic
weather types and subtypes in the pollinating seasons of the analysed plant taxons
can be used. More detailed studies, drawing on a long-term measurement and observation series will have a remarkable application potential, e.g. in the prevention,
diagnosis and treatment of allergic diseases.
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Ryc. 34. Liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną i z małymi opadami
(2_01_000) w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 35. Liczba dni z pogodą dość mroźną, pochmurną, z małymi opadami i pokrywą
śnieżną (9_01_100) w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 36. Liczba typów pogody w poszczególnych dniach w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 37. Daty początku pór roku w Krakowie w latach 1901-2008 w poszczególnych
dekadach
Ryc. 38. Częstość (%) pór roku w poszczególnych przedziałach długości trwania w Krakowie
w latach 1901-2008
Ryc. 39. Przebieg średniej dobowej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza
w wybranych dniach 2000 i 1966 roku
Ryc. 40. Zależności dat początku i długości trwania wybranych pór roku w Krakowie
w latach 1901-2008
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Ryc. 41. Daty początku poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 42. Długość poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 43. Wieloletni przebieg poszczególnych pór roku w Krakowie w latach 1901-2008
Ryc. 44. Wieloletni przebieg poszczególnych fenofaz roślin reprezentujących fenologiczne
pory roku w Krakowie i okolicach w latach 1946-1960
Ryc. 45. Zależności dat początku klimatologicznych pór roku z fenofazami roślin reprezentujących fenologiczne pory roku Krakowie w latach 1946-1960
Ryc. 46. Przebieg temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza w Krakowie od 1 stycznia do 15 marca 1948 roku
Ryc. 47. Fenologiczne i klimatologiczne pory roku w Krakowie i okolicach w latach
1946-1960
Ryc. 48. Wieloletni przebieg poszczególnych pojawów zwierząt w Krakowie i okolicach
w latach 1946-1960
Ryc. 49. Zależności dat pojawów zwierząt z fenofazami roślin oraz fenologicznymi i klimatologicznymi porami roku w Krakowie w latach 1946-1960
Ryc. 50. Kalendarz pyłkowy wybranych taksonów roślin w Krakowie z lat 1991-2008
(średnie dobowe stężenie ziaren pyłku w 1m3 powietrza)
Ryc. 51. Początek, koniec i długość trwania sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin
w Krakowie w latach 1991-2008
Ryc. 52. Zależności dat początku, końca i długości trwania sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin z datami początku klimatologicznych pór roku w Krakowie
w latach 1991-2008
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Spis fotografii
Fot. 1. Collegium Śniadeckiego od strony Ogrodu Botanicznego (a) oraz klatka meteorologiczna przy oknie drugiego piętra północnej ściany tego budynku (b, c) (fot. S. Wypych)
Fot. 2. Kwitnąca leszczyna pospolita (Corylus avellana) (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 3. Kwitnąca wierzba iwa (Salix caprea) – kwiatostany męskie i żeńskie (fot. P. Gach;
www.mojedrzewa.pl)
Fot. 4. Kwitnący podbiał pospolity (Tussilago farfara) (fot. W. Paul)
Fot. 5. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – listnienie, kwitnienie, zmiana barwy
i opadanie liści (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 6. Kwitnąca czeremcha zwyczajna (Padus avium) (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 7. Kwitnący mniszek pospolity (Taraxacum officinale) (fot. K. Piotrowicz)
Fot. 8. Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) – listnienie, kwitnienie, dojrzałe owoce i żółknięcie liści (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 9. Kwitnący lilak pospolity (Syringa vulgaris) (fot. K. Piotrowicz)
Fot. 10. Kwitnąca robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 11. Bez czarny (Sambucus nigra) – kwiaty i owoce (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 12. Kwitnąca lipa drobnolistna (Tilia cordata) (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 13. Fenologiczna jesień – zmiana barwy liści (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 14. Skowronek (Alauda arvensis) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 15. Drozd śpiewak (Turdus philomelos) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 16. Bocian biały (Ciconia ciconia) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 17. Kukułka (Cuculus canorus) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 18. Jaskółka dymówka (Hirundo rustica) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 19. Wilga (Oriolus oriolus) (fot. C. Pióro; www.cezarypioro.pl)
Fot. 20. Osa (Vespula) (fot. K. Piotrowicz)
Fot. 21. Pszczoła (Apis sp.) (fot. P. Gach; www.mojedrzewa.pl)
Fot. 22. Żaba (Rana sp.) (fot. M. Szymański; www.maciej-szymanski.pl)
Fot. 23. Aparat VPPS 2000 do analiz wolumetrycznych, dach Collegium Śniadeckiego
(fot. D. Myszkowska)
Fot. 24a. Kwitnące trawy: rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), kupkówka pospolita
(Dactylis glometara) (fot. K. Piotrowicz)
Fot. 24b. Kwitnące trawy: perz siny (Elymus hispidus), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)
(fot. W. Paul), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) (fot. M. Nobis)
Fot. 25. Kwitnąca bylica pospolita (Artemisia vulgaris) (fot. D. Myszkowska)
Fot. 26. Kwitnąca pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) (fot. K. Piotrowicz)

Termiczne typy pogody
Temperatura powietrza:
33_--_--- – pogoda gorąca (tśr>25,0°C; tmin i tmax>0°C)
3_--_--- – bardzo ciepła (tśr 15,1–25,0°C; tmin i tmax>0°C)
2_--_--- – pogoda umiarkowanie ciepła (tśr 5,1–15,0°C; tmin i tmax>0°C)
1_--_--- – pogoda chłodna (tśr 0,1–5,0°C; tmin i tmax>0°C)
4_--_--- – pogoda przymrozkowa umiarkowanie chłodna (tśr>5,0°C; tmin≤0°C; tmax>0°C)
5_--_--- – pogoda przymrozkowa bardzo chłodna tśr 0,1–5,0°C; tmin≤0°C; tmax>0°C
6_--_--- – pogoda przymrozkowa umiarkowanie zimna (tśr -5,0–0,0°C; tmin≤0°C; tmax>0°C)
7_--_--- – pogoda przymrozkowa bardzo zimna (tśr<-5,0°C; tmin≤0°C; tmax>0°C)
8_--_--- – pogoda umiarkowanie mroźna (tśr -5,0–0,0°C; tmin i tmax≤0°C)
9_--_--- – pogoda dość mroźna (tśr -15,0– -5,1°C; tmin i tmax≤0°C)
0_--_--- – pogoda bardzo mroźna (tśr<-15,0°C; tmin i tmax≤0°C)

Podtypy pogody
Usłonecznienie względne:
-_0-_--- – pogoda pochmurna (≤33,0%)
-_1-_--- – pogoda słoneczna (33,1-67,0%)
-_2-_--- – pogoda bardzo słoneczna (≥67,1%)
Opady atmosferyczne:
-_-0_--- – pogoda bez opadów (<0,1 mm)
-_-1_--- – pogoda z małym opadem (0,1-4,9 mm)
-_-2_--- – pogoda z dużym opadem (≥5,0 mm)

Klasa pogody
Pokrywa śnieżna:
-_--_0-- – pogoda bez pokrywy śnieżnej
-_--_1-- – pogoda z pokrywą śnieżną
Burza:
-_--_-0- – pogoda bez burzy
-_--_-1- – pogoda z burzą lub burzą odległą
Prężność pary wodnej:
-_--_--0 – pogoda bez parności (e<18,8 hPa)
-_--_--1 – pogoda parna (e≥18,8 hPa)

