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Wstęp
     

Niniejsza praca jest poświęcona klimatowi Krakowa, ale rzecz nie będzie ani o wyjątkowej
ambiance tego miasta, ani o jego niewątpliwym genius loci. Aglomeracja krakowska, jak
każdy obszar zurbanizowany, powoduje modyﬁkacje warunków klimatycznych w skali
lokalnej, czego najbardziej znanym przejawem jest tzw. miejska wyspa ciepła (m.w.c., ang.
urban heat island, UHI). Obszary zurbanizowane są terenami, na których antropogeniczne
zmiany klimatu zaznaczają się najwyraźniej. Klimat miasta zmienia się w czasie zarówno
na skutek globalnych zmian klimatu, jak też pod wpływem lokalnych zmian specyﬁcznych
czynników klimatotwórczych. Kraków jest w Europie Środkowej przykładem miasta, którego środowisko przyrodnicze w okresie powojennym podlegało antropopresji o niezwykłej sile, zaś od 1989 r., wskutek przemian społeczno-gospodarczych, większość lokalnych
czynników klimatotwórczych podlega dużym zmianom o zróżnicowanym charakterze.
Czy znajduje to odzwierciedlenie w wieloletniej zmienności mezoklimatu Krakowa, rozumianego jako zróżnicowanie przestrzenne elementów klimatycznych w skali lokalnej?
Rok 1989 był czasem narodzin nowego systemu społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce. Ustrój socjalistyczny, oparty na poddaństwie państw bloku sowieckiego wobec Moskwy, nieodwołalnie legł w gruzach, na których, nie bez przeszkód, do
dziś tworzą się demokratyczne struktury państwa prawa. Gospodarka centralnie planowana została zastąpiona gospodarką wolnorynkową, co, oprócz wzrostu ekonomicznego, zaowocowało pojawieniem się zjawisk społeczno-gospodarczych wcześniej w Polsce
praktycznie nieznanych, jak konkurencja rynkowa, bezrobocie, zwolnienia grupowe pracowników. Przemiany zachodzące w całym kraju znalazły swoje odbicie także w stanie
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środowiska przyrodniczego. Najbardziej mobilnym jego elementem jest atmosfera, dlatego też efekty zmian zostały tam najszybciej zauważone. O dynamice tych zmian może
świadczyć fakt, że w latach 1992−2000 krajowa emisja zanieczyszczeń pyłowych zmalała
o 71%, dwutlenku siarki (SO2) o 46%, dwutlenku azotu (NO2) o 25%, lotnych związków
organicznych o 25%, przy czym w tym samym czasie PKB liczony w złotych wzrósł o 30%,
zaś liczony w dolarach amerykańskich o 300%. Osiągnięcie takich rezultatów związane
było na początku lat 90. najpierw ze spadkiem produkcji w najbardziej energochłonnych
i emitujących najwięcej zanieczyszczeń gałęziach przemysłu, a potem z modernizacją
i wzrostem efektywności gospodarki, wymuszonych nie tylko przez wymogi konkurencji
rynkowej, ale także przez powstałe wtedy ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska
(Agenda... 2002, Świątczak 2002).
Niniejsza praca prezentuje zmiany klimatu Krakowa na tle wspomnianych wyżej
ogólnopolskich procesów i obejmuje lata 1971−2005. Taki okres badań pozwala prześledzić wspomniane zmiany od okresu, kiedy ówczesna Huta im. Lenina pracowała pełną
parą, a zanieczyszczenie powietrza osiągało rekordowe wielkości (przykładowo w styczniu
1970 r. średnia dobowa zawartość pyłu zawieszonego o średnicy ziaren <10 µm (PM10)
dochodziła w niektórych dniach do 1000 µg·m-3 powietrza, przy obowiązującej normie
200 µg·m-3), poprzez lata kryzysu i transformacji, aż do czasów współczesnych, kiedy
w Krakowie jest mniej dymiących kominów, ale po ulicach miasta jeździ znacznie więcej
samochodów niż w „epoce gierkowskiej” (patrz rozdział 3).
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w niniejszej książce są nie tylko zmiany,
ale także struktura mezoklimatu Krakowa (pojęcie to objaśniono w rozdziale 1). Spośród
wielu czynników kształtujących klimat miasta, w literaturze stosunkowo niewiele uwagi
poświęca się rzeźbie terenu, a w przypadku Krakowa ma ona istotne znaczenie. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia, jak duża jest jej rola w porównaniu z wpływem użytkowania terenu na kształtowanie zróżnicowania przestrzennego temperatury powietrza.
Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu własności mezoklimatu
kształtowane przez rzeźbę terenu wpływają na jego wieloletnią zmienność?
Powyższe rozważania prowadzą do sformułowania celu niniejszej pracy. Jest nim
zbadanie, czy zmiany wybranych lokalnych (antropogenicznych) czynników klimatotwórczych miały wpływ na wieloletnie zmiany struktury temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych na terenie Krakowa i okolic oraz jak to było modyﬁkowane przez cechy
mezoklimatu miasta kształtowane przez rzeźbę terenu. Aby zrealizować ten cel końcowy,
konieczne było wcześniejsze zrealizowanie celów cząstkowych, tzn. rozpoznanie zmian
wybranych czynników klimatotwórczych w latach 1971−2005 w Krakowie, określenie ich
wpływu na zmiany elementów klimatu w skali lokalnej oraz rozpoznanie roli rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu miasta w porównaniu z jego zagospodarowaniem. Do realizacji poszczególnych celów cząstkowych konieczna była analiza wielu różnych danych,
opisanych w kolejnych rozdziałach.
Rozdział 1 zawiera deﬁnicje podstawowych pojęć stosowanych w pracy oraz prezentuje przegląd metod wykorzystywanych w badaniu zróżnicowania przestrzennego i zmian
mezoklimatu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Do badania intensywności oraz zmienności dobowej i sezonowej
m.w.c. wykorzystuje się badania stacjonarne i mobilne, realizowane w różnych wariantach
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organizacyjnych. Badania termiki miast położonych na terenach o urozmaiconej rzeźbie
są znacznie rzadsze niż badania klimatu miast położonych na terenach płaskich i wymagają odmiennego podejścia metodycznego. Wpływ obszarów miejskich na opady atmosferyczne jest zagadnieniem nadal budzącym kontrowersje, a uzyskane dotychczas wyniki
badań nie pozwalają na jednoznaczne określenie charakteru tej zależności.
W rozdziale 2 opisane zostały tradycyjne pomiary meteorologiczne prowadzone na
stacjach działających na obszarze Krakowa i w okolicach w latach 1971−2005 oraz pomiary automatyczne z lat 1991−2010. Ponadto zaprezentowano dotychczasowe badania dotyczące zróżnicowania przestrzennego i zmian mezoklimatu Krakowa, realizowane przez
wielu badaczy. Wyniki tych badań pozwoliły rozpoznać zasadnicze cechy zróżnicowania
przestrzennego temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na terenie Krakowa
i okolic, a także rozkład temperatury w proﬁlu pionowym nad miastem. Rola zróżnicowanej rzeźby terenu na terenie Krakowa i okolic w kształtowaniu temperatury powietrza
w warstwie przygruntowej była jednak w tych badaniach uwzględniana w niewielkim
stopniu. Wyniki badań dotyczące intensywności m.w.c. dały rozbieżne wyniki, natomiast
badania zmian mezoklimatu Krakowa przeprowadzono jedynie dla okresu intensywnego
rozwoju przemysłu w okresie powojennym.
Rozdział 3 stanowi omówienie wybranych lokalnych czynników kształtujących klimat
Krakowa, m.in. rzeźby terenu, powierzchni miasta, liczby ludności, użytkowania terenu
i zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie te czynniki, z wyjątkiem np. rzeźby terenu, uległy
zmianom w latach 1971−2005. Podłoże geologiczne i pokrywa glebowa są elementami
środowiska rzadko uwzględnianymi w badaniach klimatu miasta, ale w przypadku Krakowa ich zróżnicowanie przestrzenne jest na tyle duże, że nie powinno być zaniedbywane. Po 1989 r. największe zmiany wśród badanych czynników zanotowano w przypadku
zanieczyszczenia powietrza, co było skutkiem wielu procesów związanych z przemianami
społeczno-gospodarczymi tego okresu.
W rozdziale 4 zestawiono dane i metody wykorzystane w pracy, odnosząc je do informacji zawartych w rozdziałach wcześniejszych. Rozdział ten zawiera także opis autorskiej
metodyki badań oraz prezentuje dane uzyskane w ramach automatycznej sieci pomiarowej
temperatury powietrza założonej przez autorkę. W pracy wykorzystano wieloletnie dane
pomiarowe ze standardowych stacji meteorologicznych, wyniki kilkuletnich pomiarów
automatycznych oraz analizy przejazdów pomiarowych. Przy wyjaśnianiu niektórych zagadnień posłużono się także wynikami analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem modeli klimatycznych. W analizie danych wykorzystano wiele metod statystycznych, m.in.
analizę skupień.
W rozdziale 5 przedstawiono zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim (zdeﬁniowanym w rozdziale 1), osobno na terenie
pozamiejskim i na terenie miasta, tak na podstawie danych wieloletnich, tradycyjnych, jak
też automatycznych, z krótszego okresu. Scharakteryzowano rolę czynników kształtujących zróżnicowanie termiczne omawianego obszaru oraz występowanie inwersji termicznych w mieście i poza miastem. Podkreślono rolę procesów związanych z oddziaływaniem
rzeźby terenu w kształtowaniu pola temperatury i opadów na omawianym terenie.
Rozdział 6 prezentuje autorską metodę wyznaczania intensywności m.w.c. dla poszczególnych części miasta, znajdujących się w różnych strefach wysokościowych. Wyniki
11

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

uzyskane z analiz pomiarów automatycznych zestawiono z wynikami z analiz materiałów
z wielolecia. Ponadto określono rolę cyrkulacji atmosferycznej, tempa zmian temperatury w poszczególnych częściach miasta oraz wielkości pionowego gradientu temperatury
w kształtowaniu intensywności m.w.c.
W rozdziale 7 pokazano, w jaki sposób dane z pomiarów automatycznych, wykonywanych na terenie miasta i poza nim zostały wykorzystane do wydzielenia typów struktury
przestrzennej temperatury powietrza, za pomocą analizy skupień. Analizę przeprowadzono dla poszczególnych pór roku. Każdy z typów scharakteryzowano i zanalizowano pod
kątem czynników związanych z jego kształtowaniem. Wyniki tych analiz w zestawieniu
z wcześniejszymi rezultatami umożliwiły zdeﬁniowanie modelu funkcjonowania struktury termicznej obszaru krakowskiego.
W rozdziale 8 przeprowadzono badanie wieloletnich zmian struktury temperatury
powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim, w oparciu o analizę zróżnicowania przestrzennego tych elementów zaprezentowaną w rozdziale 5. Do właściwej
interpretacji wieloletnich danych termicznych niezbędne okazały się analizy pomiarów
automatycznych i wyniki analiz z wykorzystaniem modelu klimatycznego. Określono rolę
poszczególnych czynników klimatotwórczych, ukazanych w rozdziale 3, w kształtowaniu
wieloletnich zmian mezoklimatu Krakowa.
Rozdział 9 prezentuje znaczenie uzyskanych wyników dla badań klimatu miasta (czyli
dla działu klimatologii stosowanej, który zajmuje się klimatem miasta) i dla potrzeb planowania przestrzennego w Krakowie.
Pracę kończy rozdział podsumowujący i ukazujący możliwe przyszłe kierunki badań.
Składam serdeczne podziękowania wielu osobom i instytucjom, bez życzliwości
i dobrej woli których ta praca nigdy by nie powstała, a mianowicie: Władzom Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrekcji i Pracownikom Instytutu
Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrekcji i Pracownikom krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pracownikom
Katedry Agrometeorologii oraz Katedry Klimatologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Pracownikom Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Zakładu Kartograﬁi Uniwersytetu Wrocławskiego, Pracownikom Katedry Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownikom Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego,
Pracownikom Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Panu dr. Bogusławowi Luchterowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Panu mgr. Maciejowi Zarębskiemu, Panu mgr. Jackowi Olejniczakowi,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Krakowie, Zarządowi Uzdrowiska Kraków
Swoszowice sp. z o.o., Księdzu mgr. Franciszkowi Motyce, Proboszczowi Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie, Zarządowi
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarządowi ﬁrmy ENION S.A.
w Krakowie, Urzędowi Gminy Wielka Wieś, Pracownikom ﬁrmy TP Emitel w Krakowie.
Bardzo serdecznie dziękuję także Recenzentom niniejszej pracy za wszystkie wnikliwe uwagi i sugestie.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani mgr Alicji Grzyborowskiej za pomoc przy
opracowaniu graﬁcznym części rycin.
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ROZDZIAŁ 1
     

Metodyka badań zróżnicowania
przestrzennego i zmian
mezoklimatu miasta

W niniejszym rozdziale najpierw zostaną zdeﬁniowane podstawowe pojęcia używane
w pracy, a następnie, w opraciu o przegląd literatury, omówione będą metody badania
zróżnicowania przestrzennego, zmian i zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych stosowane w klimatologii miejskiej. Rozważania te stanowiły podstawę
do opracowania autorskiego postępowania badawczego, przedstawionego w dalszej części
pracy.

1.1. Podstawowe pojęcia i obszar badań
Badania klimatologiczne prowadzone są w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Jak powszechnie wiadomo, rozpatrując zróżnicowanie klimatyczne na dużych obszarach, można stwierdzić, że klimat w istotny sposób determinuje rozmieszczenie na kuli
ziemskiej szaty roślinnej i gleb, a ponadto w znacznym stopniu decyduje o działalności
gospodarczej człowieka. Na małych obszarach związki między klimatem a innymi elementami środowiska geograﬁcznego przybierają natomiast kierunek odwrotny, np. szata
roślinna modyﬁkuje klimat w skali lokalnej (np. Chromow 1969, Paszyński i in. 1999,
Meteorologia... 2005).
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Na obszarach zurbanizowanych modyﬁkacje warunków klimatycznych dotyczą
przede wszystkim bilansu promieniowania, zachmurzenia, występowania mgły, opadów
atmosferycznych, temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru (Landsberg
1981). Jest to skutkiem łącznego oddziaływania czynników makroskalowych (czyli np.
cyrkulacji atmosferycznej czy położenia w danej streﬁe klimatycznej) oraz specyﬁcznych
czynników lokalnych:
1) naturalnych:
a) rzeźby terenu;
b) pokrycia terenu, np. obecności rzek i zbiorników wodnych;
c) typu gleby i jej właściwości w zakresie np. absorpcji promieniowania słonecznego;
2) antropogenicznych:
a) zmiany charakteru powierzchni czynnej, w tym albedo;
b) zmiany szorstkości terenu przez zabudowę;
c) wzrastającej liczby mieszkańców, rozwoju przemysłu i wzrostu ruchu samochodowego, co prowadzi do wzrostu zużycia energii i emisji sztucznego ciepła i pary
wodnej oraz zanieczyszczeń, a w konsekwencji do zmian składu chemicznego
powietrza w mieście (Lewińska 2000).
W.P. Lowry (1977) zaproponował określanie wpływu miasta na klimat lokalny oparte
na następującym modelu:
M(itx) = C(itx) + L(itx) + E(itx),
gdzie:
C − tło klimatyczne (klimat danego regionu z wykluczeniem lokalnych wpływów, tzn. dla
obszaru płaskiego, z dala od wybrzeży itp.),
L − lokalny wpływ terenu (wpływ rzeźby terenu, bliskości akwenów wodnych itp.),
E − wpływ urbanizacji (wpływ obszaru zabudowanego na klimat lokalny),
i − typ pogody,
t − okres obserwacji (np. rok, dekada),
x − miejsce pomiaru (x może przyjmować symbol u dla terenów zurbanizowanych, r dla
wiejskich lub e dla podmiejskich, pozostających pod wpływem miasta),
M(itx) − wielkość mierzonego elementu w danym typie pogody, czasie i miejscu,
C(itx) − tło klimatyczne danego regionu,
L(itx) − odchyłka wielkości C(itx) w wyniku wpływów lokalnych,
E(itx) − odchyłka wielkości C(itx) w wyniku wpływu obszaru zabudowanego.
Klimat miasta w tym kontekście to zbiór wartości Mu dotyczących różnych elementów meteorologicznych.
W. Warakomski (1984) zwracał uwagę, że klimat miasta bywa rozumiany jako warunki klimatyczne określone na podstawie pomiarów z jednej stacji znajdującej się na
terenie miasta albo jako rozkład wybranych elementów meteorologicznych na obszarze
miasta lub też jako różnice w wartościach wybranych elementów między miastem i terenami pozamiejskimi. W pracy H.E. Landsberga (1981) i w Międzynarodowym Słowniku
Meteorologicznym (International... 1992) pojęciem „klimatu miasta” (ang. urban climate)
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określane są cechy obszarów zurbanizowanych wykazujące odmienność od cech klimatu obszarów otaczających i spowodowane wpływem zabudowy miejskiej. Także Słownik
meteorologiczny (2003) deﬁniuje klimat miasta jako klimat lokalny obszaru zurbanizowanego powstający wskutek oddziaływania zabudowy miejskiej, o cechach odmiennych
od terenów otaczających. W niniejszej pracy klimat miasta to klimat lokalny obszarów
zurbanizowanych, wykazujący zróżnicowanie na terenie miejskim oraz odmienność od
klimatu terenów otaczających, z uwzględnieniem zróżnicowania klimatu lokalnego obszarów pozamiejskich, wynikającego z wpływu rzeźby terenu. Określenie „teren pozamiejski” oznacza obszar pozbawiony zabudowy, jaką spotykamy w mieście (w tym zabudowy
willowej, blokowej, zwartej, przemysłowej itp.). Punkt pomiarowy reprezentujący teren
pozamiejski powinien znajdować się na terenie o małym zalesieniu i zabudowie luźnej
tak, aby mógł występować swobodny przepływ powietrza i nie docierał wpływ zabudowy
miejskiej. Określenie to zatem nie nawiązuje do pojęć stosowanych w geograﬁi społeczno-ekonomicznej, gdzie wyróżnia się centrum, obrzeże centrum, wielkie osiedla mieszkaniowe, strefę przedmiejską, strefę podmiejską i strefę dojazdów do pracy (Zborowski
2005). Klimatologia miejska i geograﬁa miast posługują się innymi kryteriami w delimitacji obszarów zurbanizowanych, natomiast wyniki badań obu dyscyplin z pewnością
powinny być wykorzystywane łącznie w planowaniu przestrzennym i w większym stopniu
niż to ma miejsce obecnie.
W Krakowie modyﬁkacje klimatu w skali lokalnej wynikają z jednej strony z obecności terenu zurbanizowanego, a z drugiej z położenia miasta we wklęsłej formie terenu,
czyli w dolinie Wisły. W niniejszej pracy za teren badań przyjmuje się obszar krakowski, deﬁniowany jako miasto Kraków i tereny go otaczające, rozciągające się mniej więcej
od Libertowa na południu (49°58’10”N) po Trojanowice na północy (50°08’20”N) oraz
od Liszek na zachodzie (19°46’40”E) po Igołomię na wschodzie (20°16’00’’E), tj. około
700 km2, z czego w granicach miasta znajduje się 326,8 km2. Taki dobór obszaru badań jest
podyktowany głównie zróżnicowaniem rzeźby terenu, a pozwala objąć analizą dolinę Wisły (zarówno w części zajmowanej przez miasto, jak też zajętej przez tereny pozamiejskie),
wraz z otaczającymi ją od północy i południa formami wypukłymi, aż po wierzchowiny Pogórza Wielickiego (na południu) oraz wierzchowiny Wyżyny Krakowskiej, Wyżyny
Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego (na północy) (ryc. 1.1).
Kluczem do zrozumienia specyﬁki klimatu miasta jest rozpoznanie kształtujących
go procesów i skal przestrzennych, w jakich one zachodzą. M.M. Yoshino (1975), systematyzując procesy atmosferyczne, zaproponował sekwencję: makroklimat – mezoklimat
– klimat lokalny – mikroklimat, i stwierdził, że rozróżnienie między klimatem lokalnym
i mezoklimatem nastręcza wiele trudności. Klimat miasta uznał za odmianę klimatu lokalnego. T.R. Oke w swoich pracach z lat 1976 (za: Arnﬁeld 2003), 1987 i 1997 (za: Grimmond 2006), dotyczących klimatu miasta, dokonał rozróżnienia między miejską warstwą
dachową (ang. urban canopy layer, UCL) i miejską warstwą graniczną (ang. urban boundary layer, UBL). Warstwa dachowa sięga od podłoża do poziomu dachów budynków;
a powyżej znajduje się miejska warstwa graniczna, będąca częścią planetarnej warstwy
granicznej. W obu tych warstwach przepływ powietrza i wymiana energii zależą od procesów zachodzących w skali lokalnej i mezoskali. Ponadto w warstwie dachowej istotną
rolę odgrywają procesy mikroskalowe zachodzące w obrębie tzw. kanionów miejskich,
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czyli ulic ze zwartą, przynajmniej kilkupiętrową zabudową po obu stronach. Do polskiej
literatury terminologię T.R. Oke’a wprowadziła J. Lewińska (1991, 2000). M.W. Rotach
i in. (2005) przedstawili poszerzony schemat: UCL jest częścią podwarstwy tarciowej
(ang. roughness sublayer), sięgającej do 2−5-krotnej wysokości UCL. Powyżej znajduje się
podwarstwa inercyjna (ang. inertial sublayer), gdzie w warunkach idealnych może mieć
zastosowanie teoria podobieństwa Monina-Obuchowa. Ponad nią wyróżniono zewnętrzną część miejskiej warstwy granicznej (ang. outer urban boundary layer), gdzie panujące
warunki najprawdopodobniej zależne są głównie od adwekcji mas powietrza, a w mniejszym stopniu od cech podłoża; kwestia ta jest nadal przedmiotem badań. Y. Goldreich
(1984) pisał o miejskiej topoklimatologii, rozumiejąc pod tym pojęciem wpływ rzeźby
terenu na klimat miasta. J. Lewińska i in. (1990) wyróżnili mezoklimat miasta jako wynik współzależności czynników naturalnych (np. formy terenu) i antropogenicznych (np.
wpływu wielkości miasta, działalności przemysłowej itp.); charakteryzował się on mozaiką mikroklimatyczną (mikroklimat ulicy, parku itp.). J. Paszyński i in. (1999) stwierdzili,
że określenie „klimat lokalny” jest synonimem terminu „topoklimat”. Odrębne topoklimaty są następstwem różnego oddziaływania powierzchni czynnej na procesy zachodzące
w przylegającej do niej dolnej warstwie atmosfery; za przykład podano topoklimat miasta. Rozmaite topoklimaty mogą się powtarzać w obrębie badanego obszaru. Natomiast
mezoklimat to klimat pewnej jednostki przestrzennej o charakterze regionalnym, nawet
niewielkiej. Podobne deﬁnicje topoklimatu i mezoklimatu znajdujemy w Słowniku meteorologicznym (2003), przy czym dodatkowo jest tam sprecyzowana skala przestrzenna; dla
topoklimatu jest to obszar do 100 km2, zaś dla mezoklimatu − do 10 000 km2. J. Paszyński
i in. (1999) zdeﬁniowali zatem topoklimat odmiennie niż Y. Goldreich (1984, 2009) czy
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) (International... 1992), gdyż w tych pracach topoklimat to mezoskalowy wpływ rzeźby terenu na klimat. Jak podkreślił K. Fortuniak (2003), w skali mezoklimatycznej analizowany jest globalny wpływ miasta na warunki klimatyczne, zaś w skali lokalnej bada się zróżnicowanie warunków klimatycznych
pod wpływem różnych typów użytkowania terenu; podobne rozróżnienie znajdujemy
w pracy T.R. Oke’a (2004).
W świetle tych rozważań objaśnienia wymaga pojęcie mezoklimatu miasta używane
w niniejszej pracy. Kraków jest przykładem miasta położonego we wklęsłej formie terenu,
w dolinie, ale poza obszarem górskim. Ponadto miasto leży na styku wielkich struktur
tektonicznych: Karpat Zachodnich z Podkarpaciem i Wyżyn Polskich (Kondracki 2000),
co determinuje duże zróżnicowanie cech środowiska przyrodniczego miasta i jego najbliższych okolic. Na terenie samego miasta wyróżniono dziewięć mezoregionów ﬁzycznogeograﬁcznych (German 2007) oraz pięć regionów mezoklimatycznych (Hess 1974b) (patrz
rozdział 3). Klimat Krakowa i okolic kształtuje się zatem nie tylko pod wpływem mozaiki
powierzchni czynnych, głównie o genezie antropogenicznej, ale także pod wpływem procesów związanych z, mezoregionalnie urozmaiconymi, rzeźbą terenu i geologią podłoża.
Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny w obszarach wychodni skał np. węglanowych
(tzw. skałki). Aby w sposób kompletny badać klimat takiego miasta jak Kraków, konieczne
jest uwzględnienie warunków klimatycznych jednostek otaczających miasto oraz procesów zachodzących w proﬁlu pionowym w obrębie doliny. Z tego względu uzasadnione jest
określenie „mezoklimat miasta”, rozumiane zarówno jako zróżnicowanie klimatu lokal16
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nego obszaru zurbanizowanego pod wpływem mozaiki powierzchni czynnych, na które
nakłada się istotny wpływ rzeźby terenu, jak też jako wpływ organizmu miejskiego na
klimat regionu, w jakim znajduje się Kraków. Jest to zatem deﬁnicja podobna do tej proponowanej przez J. Lewińską i in. (1990), ale poszerzona o dodatkowe aspekty. Podobne
rozumienie terminu mezoklimat miasta można znaleźć np. w pracy S.D. Gedzelmana i in.
(2003), gdzie badano klimat Nowego Jorku na tle obszarów otaczających.
Objaśnienia wymaga także używane w pracy określenie „struktura mezoklimatu miasta”. Odnosi się ono do temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Klimat jest
jednym z komponentów środowiska przyrodniczego, a struktura mezoklimatu miasta to
zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych w powiązaniu z czynnikami,
które je warunkują, np. m.w.c. to zróżnicowanie temperatury powietrza na obszarze krakowskim, ale także element szerszego, mezoklimatycznego zróżnicowania termicznego
omawianego obszaru, będącego wynikiem współoddziaływania m.in. rzeźby i użytkowania terenu oraz – dodatkowo – m.in. zanieczyszczenia powietrza. Struktura opadów to
zróżnicowanie przestrzenne tego elementu wynikające nie tylko z procesów cyrkulacyjnych, ale także z oddziaływania zanieczyszczeń powietrza i działania wybranych form terenu jako barier orograﬁcznych. Strukturę mezoklimatu miasta należy zatem rozpatrywać
na dwóch poziomach szczegółowości: jako różnicę wartości danego elementu meteorologicznego między centrum miasta i punktami reprezentującymi różne mezoregiony oraz
jako zróżnicowanie tego elementu na terenie miasta i okolic w nawiązaniu do głównych
jednostek geomorfologicznych. W przypadku np. temperatury powietrza oba te podejścia
są istotne, lecz w przypadku np. opadów atmosferycznych jedynie rozważania na pierwszym, ogólnym poziomie wydają się uzasadnione.
Jak wspomniano powyżej, mezoklimat Krakowa w niniejszej pracy jest analizowany przede wszystkim na przykładzie dwu elementów: temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych. Są to bowiem dwa najważniejsze elementy klimatu, w tym klimatu
miasta. W części analiz zostały jednak wykorzystywane także dane o zachmurzeniu oraz
kierunku i prędkości wiatru z różnych stacji, co pozwala uzyskać pełniejszy obraz mezoklimatu Krakowa.
W każdym mieście wielkość i charakter zmian klimatu są nieco inne. Zdarza się, że
zróżnicowanie klimatu lokalnego w obrębie samego miasta jest równie duże jak różnice
pomiędzy miastem a terenem pozamiejskim. Badacze klimatu miasta, mimo różnic, zdołali opracować pewne reguły i prawidłowości, pozwalające na studia porównawcze.
Do badań klimatu miasta wybiera się zwykle ośrodki miejskie położone na obszarach płaskich, o niewielkich deniwelacjach terenu, aby o zróżnicowaniu klimatu lokalnego
decydowało przede wszystkim użytkowanie terenu (Arya 1988, Oke 2004). Jak jednak
podkreślał Y. Goldreich (1984, 2009), mało które miasto ma rzeczywiście rzeźbę terenu
w pełni odpowiadającą tym założeniom i poszczególni autorzy albo zupełnie zaniedbywali rolę rzeźby, z uwagi na małe deniwelacje terenu (do 100 m), albo uwzględniali ją tylko
w wymiarze jakościowym, albo starali się eliminować jej wpływ za pomocą metod statystycznych, albo też (to najrzadziej) uwzględniali ją jako istotny czynnik klimatotwórczy.
A.J. Arnﬁeld (2003) w swoim artykule przeglądowym zwrócił uwagę, że prace dotyczące roli rzeźby w kształtowaniu klimatu miasta należą do rzadkości. Także C.S.B. Grimmond (2006) podkreślała, że jednym z wyzwań stojących przed klimatologią miejską jest
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badanie wpływu rzeźby terenu na modyﬁkację klimatu na terenie miasta, np. na adwekcję
powietrza. Istotne przy tym jest prowadzenie badań w możliwie najdłuższych okresach.
Niniejsza praca stanowi zatem próbę choćby częściowego wypełnienia tej luki badawczej,
także w zakresie metodycznym.
Badanie klimatu miasta położonego w terenie o urozmaiconej rzeźbie wymaga zastosowania metodyki uwzględniającej oba główne czynniki kształtujące klimat takiego
miasta: użytkowanie i rzeźbę terenu. Kraków zatem z kilku względów jest dobrym poligonem badawczym. Przede wszystkim miasto to leży w dolinie Wisły, a deniwelacje terenu
przekraczają 100 m, jednak nie jest ono położone w obszarze górskim, podobnie jak wiele
innych dużych miast ulokowanych w dolinach rzek. Ponadto badania zróżnicowania klimatu lokalnego miasta mają w Krakowie długą tradycję. Dorobek krakowskich klimatologów w tej dziedzinie w latach 70. i 80. XX w. podsumowali T. Niedźwiedź i B. Obrębska-Starklowa (1987). Niestety, w kolejnych latach badania te były realizowane tylko
w ograniczonym zakresie. Równie pokaźny jest dorobek ośrodka krakowskiego dotyczący
modyﬁkacji klimatu lokalnego przez rzeźbę terenu w Karpatach Polskich (Obrębska-Starklowa, Trepińska 1999), a badania te są kontynuowane, m.in. w oparciu o ciągłe pomiary
topoklimatyczne, na Stacji Naukowej Instytutu Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) w Gaiku-Brzezowej koło Dobczyc (Stacja... 2010).
Wpływ rzeźby terenu na klimat miasta był jak dotąd uwzględniany w badaniach klimatu
Krakowa w niewielkim stopniu (patrz rozdział 2).
Zmiany i zmienność klimatu są tematem wielu debat, ale zazwyczaj w aspekcie globalnym, natomiast zmiany klimatu miasta są powszechnie rozumiane jako nasilanie się
różnic elementów klimatycznych między miastem i terenem pozamiejskim wraz ze wzrostem powierzchni miasta i liczby jego ludności (Oke 1973, 1987). H.E. Landsberg (1981)
i T.R. Oke (1987) podali przykłady badań, które dowodzą, że rozwój terytorialny miasta
powoduje zwiększenie obszaru występowania i intensywności m.w.c., zmniejszenie dobowych amplitud temperatury powietrza oraz wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. Nieliczne prace przedstawiają jednak przypadki odbiegające od tej reguły, np.
J.Z. Feng i D.E. Petzold (1988) dowiedli wzrostu intensywności m.w.c. w Waszyngtonie
w latach 1945−1979 mimo spadku liczby ludności po roku 1950, podobnie R. Böhm
(1998) wykazał, że w przypadku Wiednia intensywność m.w.c. w latach 1951−1995
znacznie wzrosła, choć liczba ludności się nie zmieniła, a M. Tayanç i H. Toros (1997)
stwierdzili, że w przypadku kilku miast tureckich widoczne są zmiany stosunków termicznych na skutek rozwoju miast w latach 1951−1990, natomiast nie notuje się takich zmian
w opadach atmosferycznych. Kraków jest przykładem miasta środkowoeuropejskiego,
gdzie w okresie powojennym istotnym zmianom uległo kilka lokalnych czynników klimatotwórczych (patrz rozdział 3), a ponadto struktura przestrzenna klimatu lokalnego
była i jest istotnie modyﬁkowana przez rzeźbę terenu. Stwarza to dogodne warunki do
badania nowych aspektów zmienności klimatu miasta i roli poszczególnych czynników
w tym procesie.
Ponieważ niniejsza praca poświęcona jest wieloletnim zmianom struktury przestrzennej mezoklimatu Krakowa oraz wpływowi rzeźby terenu na tę strukturę, w kolejnych podrozdziałach omówione zostaną metody badania zróżnicowania przestrzennego i zmian
dwu elementów, będących głównym przedmiotem analiz w dalszej części pracy, miano18

Ryc. 1.1. Obszar badań i rozmieszczenie stacji meteorologicznych oraz punktów pomiarów
automatycznych, z których dane wykorzystano w pracy
Figure 1.1. Research area and the location of meteorological stations and automatic measurement
points from which the data were used
Explanations: sieć rejestratorów – automatic measurement points, stacje IMGW – meteorological
stations of the Institute of Meteorology and Water Management, stacje naukowe IG i GP UJ – research stations of the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków,
obszar badań – research area, granica administracyjna Krakowa – administrative borders of Kraków,
obszar zabudowany – built-up areas, wysokość (m n.p.m.) – height a.s.l., wody – water areas
Opracowanie ryciny: / Figure by: Jakub Walawender
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wicie: temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarach zurbanizowanych.
Opisane zostaną również główne problemy związane z zastosowaniem tych metod.

1.2. Wybrane metody badania klimatu miasta
1.2.1. Temperatura powietrza
Wielu autorów podkreślało, że modyﬁkacje temperatury powietrza wywołane przez
obszary zurbanizowane są najlepiej rozpoznanym elementem klimatu miasta. Większość
prac dotyczyła m.w.c. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że rozróżnia się m.w.c. określaną na podstawie temperatury podłoża (ang. surface UHI) i m.w.c. określaną na podstawie temperatury powietrza (ang. atmospheric UHI). Jak czytamy w przeglądowym dokumencie amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (Reducing... 2008), w pierwszym
przypadku źródłem informacji są zwykle pomiary pośrednie, czyli satelitarne lub lotnicze
zdjęcia termiczne, a efektem końcowym analiz jest obraz temperatury powierzchni terenu.
Taka m.w.c. występuje (czyli jest wyraźnie widoczna na otrzymanych obrazach) przez całą
dobę, ma największą intensywność w dzień i w lecie, a maksymalne różnice temperatury
sięgają 15°C w dzień i 10°C w nocy. Natomiast w drugim przypadku źródłem informacji
są pomiary bezpośrednie z wykorzystaniem stałych punktów pomiarowych lub/i przejazdów pomiarowych, a efektem końcowym analiz jest mapa przedstawiająca izotermy lub
wykresy temperatury. Taka m.w.c. może w dzień nie występować lub mieć bardzo małą
intensywność, a jest najlepiej widoczna (jako różnice w danych pomiarowych z poszczególnych punktów) w nocy i zimą lub latem, zaś maksymalne różnice temperatury sięgają
3°C w dzień i 12°C w nocy. Związki między temperaturą podłoża i temperaturą powietrza
nie mają stałego charakteru.
Jak wspomniano, pomiary satelitarne informują o temperaturze podłoża, a nie powietrza. Próby transformacji danych rzadko dają zadowalające rezultaty i często obraz
m.w.c. uzyskany na podstawie danych satelitarnych nie jest zbieżny z danymi naziemnymi
(np. Arnﬁeld 2003). Daje on jednak informację o charakterze przestrzennym, która może
być pośrednio przydatna w pełnym rozpoznaniu m.w.c. na danym terenie (np. Roth i in.
1989), zwłaszcza że zwykle zasięg przestrzenny m.w.c., przedstawiony jako izotermy na
mapie, odbiega od modelowego kształtu wyspy (np. Nichol 1998). Ponadto temperatura podłoża jest zależna od wartości bilansu cieplnego danej powierzchni czynnej, co jest
istotnym czynnikiem kształtującym temperaturę powietrza. Powietrze jest jednak złym
przewodnikiem ciepła, a ponadto podlega turbulencji, stąd częste duże rozbieżności między temperaturą powietrza i podłoża. Dane satelitarne wykorzystuje się często jako uzupełnienie innych danych pomiarowych. K.P. Gallo i in. (1995) oraz K.P. Gallo i T.W. Owen
(1999) porównali przydatność różnych typów zdjęć satelitarnych w badaniach m.w.c.
i stwierdzili ścisły związek między danymi dotyczącymi wskaźnika NDVI a różnicą
w temperaturze minimalnej między miastem i terenem pozamiejskim. M. Jin i in. (2005)
wskazali na możliwość wykorzystania danych satelitarnych do badania wpływu m.w.c. na
klimat w skali globalnej, przy uwzględnieniu różnic, m.in. w albedo, emisyjności i temperaturze radiacyjnej powierzchni, wynikających z położenia miast w różnych strefach
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klimatycznych. S. Kato i Y. Yamaguchi (2005) wykorzystali dane satelitarne do opracowania modelu bilansu cieplnego miasta, który pozwala wydzielić ciepło antropogeniczne ze
strumienia ciepła jawnego. Pomiary z użyciem samolotu dają dokładniejsze wyniki niż
dane satelitarne (np. Colacino 1978, Goldreich 1985, Ben-Dor, Saaroni 1997), ale liczba przelotów pomiarowych jest z konieczności ograniczona i pozwala jedynie na interpretację uzyskanych wyników jako dodatkowych danych, wykorzystywanych w analizie
pomiarów stacjonarnych lub mobilnych. J.A. Voogt i T.R. Oke (2003), M. Szymanowski
(2004), J.E. Nichol i in. (2009) oraz Q. Weng (2009) dokonali przeglądu prac dotyczących
wykorzystania pomiarów satelitarnych w badaniach m.w.c. i stwierdzili, że mimo udoskonalania technik interpretacji danych satelitarnych, nadal trudno jednoznacznie powiązać
je z pomiarami naziemnymi.
Przedmiotem niniejszej pracy jest mezoklimatyczne zróżnicowanie temperatury powietrza i dlatego dane satelitarne zostały wykorzystane jedynie jako źródło dodatkowej,
ogólnej informacji. Jak wskazuje sama nazwa zjawiska m.w.c., nawiązująca do kształtu
izoterm na mapach mezoklimatycznych, tereny miejskie stanowią obszary cieplejsze, otoczone przez obszary chłodniejsze niczym wyspy przez ocean; w rzeczywistości zwykle jest
to raczej archipelag niż wyspa. Przegląd badań dotyczących m.w.c. można znaleźć m.in.
w pracach H.E. Landsberga (1981), T.R. Oke’a (1979, za: Grimmond 2006), A.J. Arnﬁelda (2003), K. Fortuniaka (2003), M. Szymanowskiego (2004), C.S.B. Grimmond (2006).
W badaniach wykorzystuje się stacjonarne pomiary naziemne, wyniki przejazdów pomiarowych i dane uzyskane za pomocą modeli mezoklimatycznych. Poniżej zostaną omówione jedynie wybrane aspekty niektórych metod, przydatne w interpretacji treści przedstawionych w rozdziale 6.
W przypadku stacjonarnych pomiarów naziemnych, będących także przedmiotem
niniejszej pracy, zazwyczaj bada się intensywność (tzw. natężenie) oraz zmienność czasową m.w.c. i jej zależność od różnych czynników, wykorzystując dane:
1) tylko z dwóch stacji: jednej w mieście i drugiej pozamiejskiej (np. Ackerman 1985,
Balling, Cerveny 1987, Yagüe i in. 1991, Tso 1996, Unger 1996, Camilloni, Barros
1997, Tayanç, Toros 1997, Figuerola, Mazzeo 1998, Fortuniak, Kłysik 1998, Kłysik,
Fortuniak 1998, Kossowska-Cezak 1998, Kłysik, Fortuniak 1999, Magee i in. 1999,
Brazel i in. 2000, Kim, Baik 2002, 2004, Alonso i in. 2003, Bejarán, Camilloni 2003,
Fortuniak 2003, Velazquez-Lozada i in. 2006, Fortuniak i in. 2006, Žiberna 2006, Liu
i in. 2007, Bulut i in. 2008, Liu i in. 2009);
2) z kilku stacji: jednej pozamiejskiej i kilku lub kilkunastu w mieście, reprezentujących
różne typy użytkowania ziemi (np. Kłysik, Tarajkowska 1977, Kossowska-Cezak 1977,
Wójcik, Marciniak 1984, Feng, Petzold 1988, Stopa-Boryczka i in. 1984, 1995, Ośródka 1990, Unger 1992, Jauregui 1997, Shahgedanova i in. 1997, Wawer 1998, Steinecke
1999, Dubicka, Szymanowski 2000, Svensson, Eliasson 2002, Lorenc, Mazur 2003,
Robaa 2003, Mihalakakou i in. 2004, Szymanowski 2004, 2005, Alcoforado, Andrade 2006, Chow, Roth 2006, Yow, Carbone 2006, Erell, Williamson 2007, George i in.
2007, Yilmaz i in. 2007, Huang i in. 2008, Nowak 2009);
3) ze stacji miejskiej i kilku lub kilkunastu stacji pozamiejskich (np. Yap 1975, Djen 1992,
Filipiuk i in. 1998);
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4) ze stacji miejskiej i uśrednione dane z kilku stacji pozamiejskich (np. Morris, Simmonds 2000, Morris i in. 2001, Beranová, Huth 2005, He i in. 2007);
5) z kilku stacji miejskich i kilku pozamiejskich, spośród których wybiera się pary stacji
do porównania (np. Kossowska 1973, Colacino, Lavagnini 1982, Katsoulis, Theoharatos 1985, Lapin i in. 1987, Jauregui i in. 1992, Karaca i in. 1995, Todhunter 1996,
Haeger-Eugensson, Holmer 1999, Lazar, Podesser 1999, Lazar, Jernej 2001, Hinkel
i in. 2003, Kassomenos, Katsoulis 2006, Ezber i in. 2007, Adamczyk i in. 2008);
6) z kilku stacji miejskich i uśrednione dane z kilku stacji pozamiejskich (np. Lewińska
i in. 1982, Böhm 1998, Gaﬃn i in. 2008);
7) uśrednione z kilku stacji miejskich i z kilku stacji pozamiejskich (np. Saaroni i in.
2000, Hinkel i in. 2003, Gedzelman i in. 2003).
Ponadto podejmowane są badania zróżnicowania temperatury powietrza w samym
mieście, przy użyciu sieci pomiarowych (np. Baumgartner i in. 1985 i Brundl i in. 1986,
za: Matzarakis, Mayer 2008, Watkins i in. 2002, za: Kolokotroni, Giridharan 2008, Livada i in. 2002, Lin i in. 2008) i przejazdów pomiarowych (np. Yokobori, Ohta 2009). Jeśli
stacjonarne pomiary naziemne realizowane są w formie sieci, to rozmieszczenie punktów pomiarowych, jak już wspomniano powyżej, zazwyczaj nawiązuje do różnych typów
użytkowania terenu w mieście i poza miastem. C.S.B. Grimmond (2006) omówiła główne
problemy związane z funkcjonowaniem sieci: wykorzystywanie punktów pomiarowych
należących do różnych instytucji, zasady umieszczania czujników w terenie, jakość obsługi sprzętu, homogeniczność danych. Mimo że obecnie pomiary tego typu wykonuje
się czujnikami automatycznymi, to z uwagi na dużą ilość pracy i czasu, jakiej wymagają
konieczne poczynania organizacyjne i logistyczne, sieci, zwłaszcza większe, z 20 i więcej
punktami, zwykle działają relatywnie krótko (do 3 lat), co jednak nie umniejsza wartości
uzyskanych wyników, ponieważ badania klimatu lokalnego zazwyczaj przeprowadza się
w krótszych okresach niż standardowe badania klimatologiczne. Obecnie coraz częściej
organizowane są duże projekty interdyscyplinarne, w ramach których przeprowadza się
intensywne badania terenowe wielu elementów, także temperatury powietrza (np. projekty BUBBLE, ESCOMPTE, URBAN 2000 − Rotach i in. 2005).
Jak podkreślał T.R. Oke (2004), lokując punkt pomiarowy w mieście, trzeba wziąć
pod uwagę cechy: struktury zabudowy (wysokość budynków, odległości między nimi
itp.), materiałów budowlanych (budynki drewniane, z cegły itp.), pokrycia terenu (beton,
trawnik itd.) oraz wymiany materii i energii (antropogeniczne emisje ciepła, pary wodnej, zanieczyszczeń powietrza itp.). Na podstawie analizy tych i innych parametrów należy wyróżnić strefy klimatu miejskiego (ang. urban climate zones, UCZ), o odmiennych
cechach czynników klimatotwórczych w skali lokalnej. Mając na uwadze te wskazówki,
organizowano badania w Krakowie (rozdział 4). Jeśli punkt pomiarowy ma być częścią
sieci, to należy odpowiedzieć na pytanie: Czy chcemy uzyskać informacje o cechach charakterystycznych różnych stref klimatu miejskiego, czy też opracować dokładny rozkład
przestrzenny temperatury w mieście? Druga opcja jest praktycznie niewykonalna, gdyż,
nawet jeśli na terenie danego miasta działa sieć pomiarowa składająca się z kilkunastu
lub kilkudziesięciu punktów, wykonanie wiarygodnej mapy przedstawiającej faktyczne
zróżnicowanie termiczne miasta napotyka na trudności wynikające przede wszystkim ze
wspomnianej mozaiki mikroklimatycznej, charakterystycznej dla obszarów zurbanizowa21
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nych. Co prawda, metodą interpolacji wykreśla się izotermy, ale są to tylko wyniki orientacyjne. Nota bene, dla potrzeb np. planowania przestrzennego takie wyniki są zazwyczaj
wystarczające, a uzyskanie dokładniejszych rezultatów przy użyciu metod pomiarowych
wiąże się z kosztami i dużym nakładem pracy, które są niewspółmierne ze znaczeniem
oczekiwanych nowych informacji. M. Szymanowski (2004) zaproponował empiryczny
model rozkładu temperatury powietrza w mieście, oparty na technikach statystycznych
i GIS. Model ten został z powodzeniem wykorzystany do badania m.w.c. we Wrocławiu,
a jednym z założeń było nieuwzględnianie wpływu rzeźby terenu, która we Wrocławiu
jest mało zróżnicowana. A. Iino i A. Hoyano (1996) opracowali wskaźnik HIP (ang. heat
island potential, potencjał m.w.c.), bazujący na danych z pomiarów naziemnych i lotniczych, które zostały wykorzystane w modelu rozkładu temperatury powietrza opracowanym przy użyciu technik GIS. Przydatność tego wskaźnika udowodniono, badając warunki termiczne Kawasaki.
I. Stewart i T.R. Oke (2006) zwrócili uwagę, że wraz z postępującą urbanizacją i powstawaniem nowych struktur miejskich, odmiennych od znanych dotychczas, określanie
intensywności m.w.c. na podstawie różnicy między jedną stacją miejską i drugą pozamiejską, wyznaczonymi subiektywnie, nie spełnia wymogów obiektywnych badań naukowych. Autorzy zaapelowali o zredeﬁniowanie m.w.c. i zmianę podejścia badawczego
i pomiarowego. G. Ketzler i in. (2006) jako jedno z rozwiązań zaproponowali analizę cyklu
dobowego tempa ochładzania lub ocieplania się powietrza, gdyż jest to wskaźnik prezentujący w syntetyczny sposób termiczną interakcję między danym podłożem a powietrzem.
T.R. Oke (2004) sugerował, że przy wyborze konkretnej lokalizacji czujnika w danej streﬁe klimatu miejskiego należy zwrócić uwagę, aby był to teren jak najbardziej jednorodny
i typowy dla danej strefy. Czujniki nie muszą być umieszczone na standardowej wysokości 2 m n.p.g., jak to ma miejsce na stacjach meteorologicznych, lecz mogą się znajdować
3−5 m n.p.g., gdyż gradienty pionowe temperatury w tej części miejskiej warstwy dachowej
wykazują małą zmienność. Ponadto istotne są względy bezpieczeństwa dotyczące utrudnienia dostępu do czujnika osobom niepowołanym. Ważne jest umieszczenie czujnika
w odpowiedniej osłonie, zgodnie z ogólnymi wymogami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO 1996). Obszar źródłowy czujnika umieszczonego wewnątrz miejskiej
warstwy dachowej waha się od kilkudziesięciu metrów w warunkach równowagi chwiejnej do około 300 metrów przy równowadze stałej (Oke 2004).
Przejazdy pomiarowe są wykorzystywane albo jako alternatywa dla pomiarów stacjonarnych w wielu punktach (np. Kopec 1970, Conrads, van der Hage 1971, Park 1986,
Saitoh i in. 1996, Deosthali 2000, Pinho, Manso Orgaz 2000, Unger i in. 2000, Unger,
Sümeghy, Mucsi, Pál, Kádár, Kevei-Bárány 2001, Unger, Sümeghy, Zoboki 2001, Bottyán,
Unger 2003, Bottyán i in. 2005, Richards 2005, Pezzuto i in. 2006, Sofer, Potchter 2006),
albo jako ich uzupełnienie (np. Tumanov i in. 1999, Eliasson 1992, 1996, Goldreich 1992,
Unger, Sümeghy, Gulyás, Bottyán, Mucsi 2001, Alonso i in. 2003, Szymanowski 2004, Petralli i in. 2006, Szegedi 2006). Metoda ta pozwala na uzyskanie w krótkim czasie danych
z dużego obszaru, przy czym organizacja i metodyka pomiarów są zazwyczaj wynikiem
rozwiązań autorskich z powodu braku ogólnych unormowań (Szymanowski 2004).
Badania modyﬁkacji temperatury powietrza pod wpływem oddziaływania obszarów zurbanizowanych położonych w terenie o urozmaiconej rzeźbie należą do rzadkości,
22

Metodyka badań zróżnicowania przestrzennego i zmian mezoklimatu miasta

a przecież rzeźba terenu jest istotnym czynnikiem modyﬁkującym klimat w skali lokalnej
i mezoskali. Y. Goldreich (1984, 1985, 2009) dokonał przeglądu prac poświęconych tej
tematyce i stwierdził, że problemów związanych z wpływem rzeźby próbuje się unikać,
np. porównując stację miejską ze stacją pozamiejską położoną na zbliżonej wysokości
względnej i bezwzględnej, przy czym obie stacje znajdują się zazwyczaj w dnie doliny.
Ponadto podejmowano próby redukcji zmierzonych wartości temperatury do wartości
temperatury potencjalnej, jednak założenie o stałym gradiencie pionowym temperatury
często nie odpowiada rzeczywistym warunkom, np. związanym z inwersjami temperatury. Y. Goldreich podkreślał także, że relatywnie dobre rezultaty daje zastosowanie regresji
wielokrotnej do danych z przejazdów pomiarowych. Do uzyskanych w ten sposób licznych wartości temperatury przyporządkowuje się np. wysokość względną i bezwzględną, ekspozycję, nachylenie stoku, stopień pokrycia terenu przez zabudowę. Intensywność
m.w.c. można uzyskać z porównania wyników regresji wielokrotnej z terenów miejskich
i pozamiejskich. W przypadku miast położonych w dolinach istotną rolę w modyﬁkacji
cech m.w.c. odgrywają wiatry katabatyczne, które mogą spowodować wzrost jej zasięgu
pionowego.
Badania przeprowadzone w różnych miastach, położonych na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie, pozwoliły stwierdzić, że rozkład przestrzenny temperatury powietrza
w warstwie przygruntowej (w mieście – w warstwie dachowej) jest wynikiem złożonych
interakcji między czynnikami związanymi z użytkowaniem i rzeźbą terenu. Różne typy
rozkładu przestrzennego temperatury mogą występować przy tym samym kierunku wiatru. O ile warunki termiczne w warstwie dachowej zwykle kształtują się podobnie jak
w miastach położonych na terenach płaskich, o tyle struktura pionowa warstwy granicznej nad miastem często wykazuje cechy znacząco odmienne (Goldreich i in. 1981).
W przypadku miast położonych w górach, na znacznych wysokościach bezwzględnych,
jak Johannesburg, i na grzbietach górskich, duże różnice temperatury między miastem
i terenem pozamiejskim są m.in. wynikiem wzmożonego (w stosunku do terenów nizinnych) nocnego wychładzania powierzchni czynnej poza miastem (Goldreich 1992). Zasięg pionowy nocnej warstwy stałej równowagi atmosfery (ang. stable boundary layer) jest
o około 20% mniejszy na wypukłych formach terenu niż we wklęsłych, a gradienty pionowe temperatury w tej warstwie są większe we wklęsłych formach terenu niż na wypukłych
(Surridge, Goldreich 1988). Wpływ obecności miasta zaznacza się głównie w opóźnianiu
rozwoju inwersji radiacyjnej w porównaniu z terenami pozamiejskimi (Tyson i in. 1972).
Jeśli miasto położone jest w wąskiej dolinie górskiej, jak np. Stolberg czy Calgary, to przy
pogodzie bezchmurnej i bezwietrznej w pierwszej części nocy znaczne różnice temperatury powietrza między miastem i terenem pozamiejskim są wynikiem blokowania przez
miasto katabatycznego spływu powietrza w dolinie, w drugiej zaś części nocy, odmiennie
niż w przypadku miast położonych na nizinach, różnice te maleją, gdyż zimne powietrze
wnika w obszar zabudowany (Nkemdirim 1980, Kuttler i in. 1996). W miastach szwajcarskich położonych w dolinach u podnóża Alp i gór Jura intensywność m.w.c. zależy
w znacznym stopniu od lokalnej cyrkulacji powietrza i osiąga największe wartości latem,
a w przebiegu dobowym − późnym popołudniem i wczesnym wieczorem (Roten i in.
1984, Wanner, Hertig 1984); w miastach położonych na terenach płaskich maksimum obserwuje się nocą. Antropogeniczne źródła ciepła mają w miastach górskich dużo mniejsze
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znaczenie w formowaniu się m.w.c. niż w miastach usytuowanych na obszarach o małych deniwelacjach (Fallot i in. 1986). Badania przeprowadzone w Grazu (Lazar, Podesser 1999) dały odmienne wyniki: największą intensywność m.w.c. zaobserwowano zimą
i w nocy, a emisje ciepła antropogenicznego uznano za ważny czynnik powodujący zróżnicowanie termiczne Grazu i okolicy. Stwierdzono, że średnia roczna temperatura powietrza na badanym terenie była najwyższa w centrum Grazu, położonym w dolinie, a na
pobliskim szczycie, znajdującym się 300 m wyżej, była niższa niż w centrum miasta, ale
wyższa niż na stacji pozamiejskiej w dolinie; nocą w zimie natomiast zazwyczaj ów szczyt
był punktem najcieplejszym, a nieco chłodniejsze od niego centrum miasta miało temperaturę wyższą o około 10°C od stacji pozamiejskiej w dolinie. Także w Salzburgu, według
G. Rupnik (2003), m.w.c. jest najlepiej rozwinięta w zimie, nocą. A. Hočevar i Z. Petkovšek
(1995) udokumentowali tworzenie się w kotlinie, w której leży Ljubljana, zastoiska chłodnego powietrza, które może się utrzymywać kilka dni i prowadzi do tworzenia się mgły.
R. Lazar i S. Jernej (2001), kontynuując te badania stwierdzili, że występowanie mgły powoduje zmniejszenie intensywności m.w.c. z 5−7K do 2−4K, a ponadto skutkuje występowaniem m.w.c. tylko w pierwszej części nocy, przed utworzeniem się mgły. J. Junk i in. (2003)
badali warunki klimatyczne Trewiru, położonego w dolinie Mozeli o przebiegu SW–NE.
Porównanie średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza z centrum miasta
w dnie doliny i z pobliskiego wzgórza wskazało na normalne uwarstwienie termiczne przez
cały rok. Podobne wyniki uzyskano dla Lyonu (Beral-Guyonnet 1997) i Pragi (Sládek i in.
2001−2002), czyli miast położonych w dolinach o przebiegu południkowym. M.-J. Alcoforado i H. Andrade (2006) badali zróżnicowanie termiczne Lizbony. Przy silnym wietrze
najcieplejsze jest centrum miasta położone w dolinie, zaś gdy wiatr jest słaby, to okoliczne
wzgórza są najcieplejszymi punktami, gdyż w dolinie na skutek spływów katabatycznych
gromadzi się zimne powietrze. Ciekawym położeniem względem różnych form terenu
charakteryzuje się Bratysława, a wpływ tego położenia na warunki termiczno-wilgotnościowe opisali Lapin i in. (1987). Dolina Dunaju przecina miasto z zachodu na wschód,
ale istotniejsze jest rozdzielenie północnej części miasta przez wzgórza należące do Małych Karpat. Średnie roczne wartości temperatury maksymalnej i minimalnej wskazują na
przewagę normalnego uwarstwienia termicznego w mieście i terenach przyległych.
Powyższe przykłady dowodzą, że w badaniach zróżnicowania temperatury powietrza
w miastach położonych na obszarach o urozmaiconej rzeźbie konieczne jest rozpoznanie
rozkładu temperatury w proﬁlu pionowym. Stosuje się w tym celu pomiary czujnikami
umieszczonymi na istniejących wieżach czy masztach lub na podobnych konstrukcjach
budowanych specjalnie na potrzeby badań. Wykonuje się też sondaże atmosfery za pomocą balonów, helikopterów i samolotów oraz radiowego systemu RASS. Informacji
o charakterze jakościowym dostarczają sondaże sodarowe. Wykonywanie wszelkich sondaży wymaga jednak dużego zaangażowania środków, jak też nakładu pracy zespołu osób,
co sprawia, że pomiary takie wykonuje się stosunkowo rzadko (Szymanowski 2004). Inną
metodą stosowaną do określania rozkładu temperatury w proﬁlu pionowym jest porównywanie równoczesnych pomiarów ze stacji naziemnych rozmieszczonych w dolinie, na
zboczu i na wierzchowinie. Jeśli punkty pomiarowe są usytuowane w miejscach o podobnym użytkowaniu terenu, to uzyskane proﬁle termiczne są w dużej mierze zbieżne z tymi
uzyskanymi np. z sondaży balonowych (Walczewski 1994). Warto w tym miejscu pod24

Metodyka badań zróżnicowania przestrzennego i zmian mezoklimatu miasta

kreślić, że niezależnie od rzeźby terenu, w jakim położone jest miasto, zwykle w nocy nad
obszarem zurbanizowanym rozwija się miejska warstwa graniczna o cechach izotermii
lub adiabatycznego rozkładu temperatury, ponad którą znajduje się inwersja wzniesiona,
podczas gdy w tym samym czasie na obszarze pozamiejskim występuje inwersja dolna
(Bornstein 1968, Oke 1982, za: Godowitch i in. 1985). W miastach położonych w dolinach
pojawiają się dodatkowe czynniki, np. katabatyczny spływ chłodnego powietrza nocą
z otaczających zboczy, co może znacząco zmodyﬁkować rozkład przestrzenny temperatury
powietrza (np. Kolev i in 2000) w porównaniu z miastami usytuowanymi na terenach
płaskich (np. Hildebrand, Ackerman 1984, Dupont i in. 1999). Zdarza się jednak, że nawet
w miastach o mało urozmaiconej rzeźbie terenu pionowe proﬁle temperatury powietrza
wykazują nietypowe cechy, np. w Moskwie latem w nocy zanotowano wysoką częstość inwersji dolnych, co jednak jest prawdopodobnie związane ze specyﬁcznym usytuowaniem
masztu telewizyjnego wykorzystywanego do pomiarów (Shahgedanova i in. 1997).
Wpływ terenów zurbanizowanych na klimat w skali ponadlokalnej jest ciągle przedmiotem badań, a uzyskane wyniki − jak dotąd − niejednoznaczne. Przykładowo, M. Jin
i in. (2005) podkreślali, że opinia, iż wpływ terenów zurbanizowanych na klimat w skali
globalnej jest niewielki, bo zajmują one relatywnie małą powierzchnię – nie jest prawdziwa. Przytoczyli wyniki badań sugerujące, że lokalne, antropogeniczne zmiany klimatu na
obszarach zurbanizowanych mogą mieć podobne znaczenie dla funkcjonowania systemu klimatycznego jak ENSO. Analiza danych satelitarnych dowodzi, że interakcje między obszarami lądowymi, atmosferą i biosferą powodują poważne anomalie cyrkulacyjne
w mezoskali, co przekłada się na procesy wielkoskalowe. W miastach temperatura wzrasta
szybciej niż w obszarach pozamiejskich i dlatego konieczne jest dążenie do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w atmosferze miejskiej, aby lepiej przewidywać zmiany klimatu obszarów miast. B. Lamptey (2010) stwierdził natomiast, w oparciu o analizy
z użyciem modeli, że wpływ obszarów miejskich na klimat w skali globalnej jest dostrzegalny, ale tak mały, że można go zaniedbać, zaś ma on istotne znaczenie w skali regionalnej. Jak widać, interakcje między klimatem miasta a klimatem regionu, w którym miasto
się znajduje, są zagadnieniem wymagającym dalszych badań i dlatego wątek ten jest poruszany także w niniejszej pracy.
Wieloletnią zmienność intensywności m.w.c. można określać, analizując przebieg
sezonowych temperatur ekstremalnych na stacji miejskiej i pozamiejskiej. Przykładowo,
w Atenach w okresie 1950−1990 na stacji miejskiej stwierdzono wzrost temperatury maksymalnej o 2°C wiosną i latem, ale w okresie 1970−1990 tendencje zmian temperatury
maksymalnej i minimalnej były przeciwne, co mogło mieć związek z ﬂuktuacjami opadów (Philandras i in. 1999). W Korei Południowej zaobserwowano wzrost intensywności m.w.c. w wielu miastach, ale podobnie jak w Atenach głównie wiosną i latem (Kim,
Baik 2002, Chung i in. 2004), w Chinach tylko wiosną: 0,11°C na dekadę (He i in. 2007).
W Phoenix różnica w średniej temperaturze minimalnej między miastem i terenem pozamiejskim w okresie 1901−1977 wzrosła zimą o 1°C (Hsu 1984). R. Brázdil i M. Budíková
(1999) stwierdzili, że intensywność m.w.c. w Pradze zwiększyła się w istotny sposób w latach 1922−1995, najwięcej zimą i wiosną (ok. 0,6°C na 100 lat), zaś R. Beranová i R. Huth
(2005) badali zmienność intensywności m.w.c. w Pradze w latach 1961−1990, określanej
na podstawie różnic temperatury minimalnej między centrum miasta a średnią z 3 stacji
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pozamiejskich, w zależności od typów cyrkulacji atmosferycznej. Badacze ci stwierdzili wzrost intensywności m.w.c. we wszystkich porach roku, z wyjątkiem zimy, oraz większą jej zależność od kierunku adwekcji niż od charakteru ośrodka barycznego. W Tucson
(Arizona, USA) na podstawie przeprowadzonej analizy wartości temperatury minimalnej
w latach 1969−1998 stwierdzono wzrost średniej rocznej intensywności m.w.c. o 0,071°C
na rok, przy czym w przebiegu rocznym najwyższe wartości wystąpiły w marcu, a najniższe
w listopadzie (Comrie 2000). W meksykańskim Guadalajara średnia roczna temperatura
minimalna wzrastała średnio o 0,05°C na rok w okresie 1950−1990, przy czym wzrost ten
był szczególnie intensywny w latach 1970−1990 z powodu intensywnej urbanizacji i industrializacji (Tereshchenko, Filonov 2001). Duże znaczenie badania zmiany warunków
termicznych miasta poprzez analizę zmian tempa ochładzania lub nagrzewania się powietrza na danej stacji podkreślali m.in. T.R. Oke i G.B. Maxwell (1975), S.Q. Kidder i O.M.
Essenwanger (1995), P.A. Kassomenos i B.D. Katsoulis (2006) oraz G. Ketzler i in. (2006).
Badania termiki miasta i jej zmienności przeprowadza się tak w skali lokalnej, jak też
w mezoskali. W przypadku badania termiki miasta uwzględnia się zróżnicowanie temperatury w mieście i wpływ miasta na tereny otaczające, zaś w przypadku zmienności
analizuje się różnice między terenem pozamiejskim a miastem, reprezentowanym przez
jeden punkt. Żaden punkt w mieście nie jest reprezentatywny dla całego jego obszaru,
z uwagi na bardzo zróżnicowaną mozaikę powierzchni czynnych, ale zwykle do porównań
wybiera się punkt najcieplejszy przy dobrze rozwiniętej m.w.c., znajdujący się w centrum
miasta, w terenie o zwartej zabudowie. Przy organizacji badań należy się kierować ogólnymi zaleceniami metodycznymi, rekomendowanymi przez WMO, ale zwykle konieczne
jest opracowanie szczegółowych rozwiązań autorskich.

1.2.2. Opady atmosferyczne
W przeciwieństwie do temperatury powietrza, opady atmosferyczne są nieciągłym elementem meteorologicznym, co utrudnia badanie ich zróżnicowania przestrzennego. Występowanie opadów zależy przede wszystkim od czynników cyrkulacyjnych, o zasięgu co
najmniej regionalnym, ale zróżnicowanie rzeźby i użytkowania terenu może powodować
znaczące modyﬁkacje sum opadów w skali lokalnej. W.P. Lowry (1998) dokonał przeglądu metod stosowanych w badaniu wpływu obszarów miejskich na opady atmosferyczne
i stwierdził, że metodyka takich badań powinna być zasadniczo odmienna od tej, jaką stosuje się w badaniu zróżnicowania termicznego obszarów zurbanizowanych. Porównanie
opadów z dwóch stacji: miejskiej i pozamiejskiej, bez znajomości pola opadów na danym
terenie, zwykle prowadzi do przypadkowych wniosków, a z pewnością nie pozwala na
wnioskowanie o procesach kształtujących opady na obszarze zurbanizowanym. Ponadto
w niektórych miastach zaobserwowano nie zwiększenie, ale zmniejszenie ilości opadów
w porównaniu z terenami pozamiejskimi, co jest uwarunkowane różnorodnością procesów modyﬁkujących opady w obszarach zurbanizowanych oraz mnogością czynników
wpływających na występowanie opadu w ogóle. Podobnie ryzykowne, jak porównanie
danych z tylko dwóch punktów, jest analizowanie długich serii danych opadowych w nawiązaniu do reguły stosowanej w analizie serii danych termicznych, a mianowicie: wraz
ze wzrostem liczby mieszkańców i powierzchni miasta wzrasta różnica w opadach między
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miastem i terenem pozamiejskim. Zdarza się bowiem obserwować tendencje odwrotne.
Problemy metodyczne stwarza też konstruowanie i interpretowanie map przedstawiających izohiety. Naziemna sieć pomiarowa jest zazwyczaj niewystarczająca dla dokładnego
zobrazowania rozkładu przestrzennego opadów. Interpolacja daje zatem wyniki bardzo
zgeneralizowane, zwłaszcza jeśli wykorzystuje się sumy opadów agregowane z dłuższych
okresów, np. sumy roczne. W.P. Lowry postuluje przeprowadzanie badań na podstawie
analiz materiałów o jak największej rozdzielczości czasowej i przestrzennej, z uwzględnieniem wpływu sytuacji synoptycznej, z zapewnieniem powtarzalności badanych przypadków. X. Wang i in. (2009) stwierdzili, że w badaniu wpływu urbanizacji na opady wykorzystywane są studia przypadków, symulacje numeryczne oraz analizy danych satelitarnych
i z naziemnych radarów meteorologicznych.
Przeprowadzone dotychczas badania związków między opadami atmosferycznymi
a obecnością obszarów zurbanizowanych pozwoliły wyróżnić główne czynniki modyﬁkujące opady w miastach:
1) wysokość n.p.m., na jakiej jest położone dane miasto;
2) obecność akwenów wodnych w pobliżu miasta;
3) m.w.c., powodująca tworzenie się prądów wznoszących;
4) zwiększona szorstkość terenu, powodująca dłuższe przebywanie komórek opadowych
nad miastem i tworzenie się stref konwergencji, ale także możliwa jest bifurkacja komórek opadowych;
5) duże zanieczyszczenie powietrza, powodujące zwiększenie liczby jąder kondensacji;
6) duża dostawa pary wodnej do powietrza ze źródeł antropogenicznych (Landsberg
1981, Cotton, Pielke 1995, za: Lowry 1998, Shem, Shepherd 2009).
O ile lista wymienionych czynników jest powszechnie akceptowana, o tyle konkretny
sposób ich oddziaływania na opady jest przedmiotem różnych, często przeciwstawnych
twierdzeń. Odkrycie tzw. anomalii La Porte koło Chicago w latach 60. XX w. oraz wyniki
projektu METROMEX zrealizowanego w latach 1971−1975 w St. Louis wskazywały, że
latem miasto generuje warunki do intensyﬁkacji procesów termodynamicznych sprzyjających powstawaniu chmur o dużym zasięgu pionowym; jest to dodatkowo wspomagane obecnością licznych jąder kondensacji na skutek dużego zanieczyszczenia powietrza.
W efekcie w godzinach popołudniowych obserwuje się obﬁte opady kilkadziesiąt kilometrów od miasta, po stronie zawietrznej (Lowry 1998). Także H.E. Landsberg (1981)
określił znaczenie zanieczyszczenia powietrza jako drugorzędne w porównaniu z procesami termodynamicznymi generowanymi przez miasto, dodatkowo zauważył, że różnice
w opadach między miastem i terenem pozamiejskim zwykle nie są większe niż odchylenie standardowe rocznych sum opadów. Wspomniana tzw. anomalia La Porte, czyli 30% wzrost opadów w półroczu ciepłym w miejscowości La Porte, położonej po zawietrznej Chicago, była początkowo tłumaczona wpływem urbanizacji i industrializacji
na procesy powstawania opadów (Changnon 1968, za: Changnon i in. 1976). J. Dettwiller
i S.A. Changnon (1976) oraz F.A. Huﬀ i J.L. Vogel (1978) twierdzili, że m.w.c. powoduje
zwiększenie chwiejności atmosfery nad miastem, co wspomagało przenoszenie dużych
jąder kondensacji i lodowych jąder kondensacji do wysokości podstawy chmur. Wzrost
zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich powodował dostarczanie do atmosfery takiej ilości lodowych jąder kondensacji, że skutkowało to znaczną modyﬁkacją pro27
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cesów związanych z tworzeniem się opadów i ilością opadów. W 1980 r. S.A. Changnon
zmodyﬁkował wyniki swoich badań i stwierdził, że mikroﬁzyczny wpływ zanieczyszczeń
powietrza na generowanie opadów musiał odgrywać znaczną rolę, ale gdyby nie równoległe oddziaływanie procesów meteorologicznych i termodynamicznych, modyﬁkowanych
przez zurbanizowany obszar Chicago, to prawdopodobnie anomalia La Porte nie wystąpiłaby (Ayers, Levin 2009).
Obszerne studia dotyczące wpływu obszarów zurbanizowanych na opady przeprowadzono w Atlancie (USA). R. Bornstein i Q. Lin (2000) stwierdzili, że latem m.w.c.
generuje tam strefę konwergencji, co prowadzi do występowania burz. J.E. Diem
i D.P. Brown (2003), P.G. Dixon i T.L. Mote (2003) oraz J.E. Diem i T.L. Mote (2005) upatrywali przyczyn wzrostu liczby przypadków intensywnych opadów (o 40%) na przedmieściach Atlanty w ciągu 50 lat w intensywnym rozwoju tego obszaru i we wzroście zasięgu
m.w.c. J.M. Shepherd i in. (2002) dowiedli, że w latach 1998−2000 po stronie zawietrznej
miasta wystąpiło o 20% więcej przypadków opadu niż po stronie dowietrznej. Podobne anomalie opadowe obserwowano w Nowym Jorku i St. Louis (Bornstein, LeRoy 1990
i Rozoﬀ i in. 2003 za: Stone 2008). J.M. Shepherd i S.J. Burian (2003) przeanalizowali
wzrost opadów nad Houston i ukazali to zjawisko jako łączny wpływ m.w.c. i lokalnej
cyrkulacji powietrza wynikającej z nadbrzeżnego położenia miasta. J.M. Shepherd (2006)
stwierdził wzrost opadów o 12−14% na przedmieściach Phoenix wskutek urbanizacji.
J. Thielen i in. (2000) w eksperymentach modelowych dotyczących Paryża zwrócili uwagę
na znaczenie intensywności m.w.c. w zwiększaniu sum opadów nad samym miastem lub
po jego zawietrznej stronie. S.A. Changnon i N.E. Wescott (2002) badali opady w Chicago
i okolicy i stwierdzili, że nad miastem sumy opadu są o 15% większe niż poza nim. Także
w Meksyku (Jauregui, Romales 1996) stwierdzono istotną rolę m.w.c. w zwiększaniu opadów nad miastem. I. Çiçek i N. Turkoglu (2005), prowadząc badania w Ankarze, stwierdzili wpływ rozwoju miasta na zwiększenie się liczby dni z dobową sumą opadu ≥ 6,25
i 12,50 mm, a brak takiego wpływu w przypadku liczby dni z mniejszymi sumami opadu.
Badania przeprowadzone w Pekinie (Wang i in. 2009) wskazały na znaczący wpływ rozwoju miasta na zwiększenie opadów zimą, a brak takiego wpływu w innych porach roku.
W Polsce badania nad opadami w miastach prowadzono w kilku ośrodkach. E. Budziszewska (1966, 1967a, 1967b) analizowała wybrane przypadki wystąpienia opadów nad
Warszawą w powiązaniu z warunkami synoptycznymi. Modyﬁkującej roli miasta upatrywała głównie w generowaniu sztucznych prądów konwekcyjnych. Z. Kaczorowska (1967)
oceniła zróżnicowanie opadów na obszarze Wielkiej Warszawy; średnie sumy roczne
wahały się od 498 do 592 mm. U. Kossowska (1973) zaobserwowała najwyższe roczne
sumy opadów w centrum Warszawy (544 mm), a najniższe poza miastem (Legionowo
425 mm) i powiązała wzrost opadów z oddziaływaniem miasta. H. Lorenc (1978, 1991)
oraz H. Lorenc i A. Mazur (2003) stwierdzili, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia ulewy obserwuje się na peryferiach Warszawy, mimo że najwyższe sumy oraz
współczynniki wydajności opadu notowane są w centrum miasta, przy ulewach kształtowanych głównie przez czynniki termiczne. Roczne sumy opadów były największe w dzielnicach o najwyższym zanieczyszczeniu pyłowym powietrza i położonych po zawietrznej
stronie miasta, co uznano za główne czynniki powodujące zróżnicowanie sum opadów na
obszarze miasta i okolic. Opady ekstremalne wykazują ścisły związek z oddziaływaniem
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dynamicznym miasta. Obserwuje się tzw. przeskok chmury przez miasto, z maksimum
opadów po dowietrznej i zawietrznej stronie miasta i mniejszymi opadami w centrum.
M. Bogucka (1998) także badała występowanie maksymalnych opadów dobowych
w Warszawie i okolicy, stwierdzając, że latem na dowietrznych i zawietrznych peryferiach
miasta są one wyższe niż w centrum, co może być związane z dużą emisją zanieczyszczeń
powietrza w tych obszarach, natomiast zimą najwyższe sumy opadu notowane są w centrum miasta oraz jego południowych i wschodnich obrzeżach. M. Stopa-Boryczka i in.
(1984) ukazali uprzywilejowanie opadowe zachodnich peryferii Warszawy w porównaniu
ze wschodnimi i wzrost opadów w centrum miasta o 12% w porównaniu z obszarami pozamiejskimi. Opadami we Wrocławiu zajmował się A. Schmuck (1967). Najwyższe sumy
miesięczne i roczne notowano w centrum miasta, niższe po stronie zachodniej (dowietrznej), a najniższe po stronie wschodniej miasta (zawietrznej). E. Łupikasza (1998) stwierdziła, że na terenie GOP zanieczyszczenia powietrza mogą powodować wzrost opadów
przy adwekcji mas powietrza z południa i południowego zachodu. Opis badań dotyczących Krakowa zamieszczono w rozdziale 2. Polscy badacze, podobnie jak wspomniani
wyżej badacze z zagranicy, podkreślali, że do badania opadów w mieście konieczna jest
analiza z co najmniej kilku punktów pomiarowych.
Powyższe przykłady wskazują, że wieloletnia zmienność opadów w mieście wydaje się
trudniejsza do analizy w porównaniu ze zmiennością m.w.c. Pod uwagę bierze się sezonowe sumy opadów, ale także roczną/sezonową liczbę dni z sumami dobowymi opadów
powyżej przyjętego progu lub też roczną/sezonową liczbę dni z wystąpieniem danego rodzaju opadu.
Zanieczyszczenia powietrza są czynnikiem, który w istotny sposób może wpływać
na wielkość opadów w mieście, a zwłaszcza w mieście o tak zapylonym powietrzu jak
Kraków. G. Ayers i Z. Levin (2009) oraz Z. Levin i J.-L. Brenguier (2009) dokonali przeglądu prac poświęconych związkom między zanieczyszczeniem powietrza i opadami. Większość badań dotyczyła wpływu aerozoli na tworzenie i rozwój chmur, zaś tylko nieliczne
– wpływu zanieczyszczeń powietrza na ilość opadu docierającego do powierzchni ziemi.
Łączny wpływ miast na opady nie wydaje się bezpośrednio związany z zanieczyszczeniem
powietrza aerozolami, a związki między stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu i opadem
rejestrowanym na powierzchni ziemi nie są jednoznaczne. Uzyskane dotychczas wyniki pokazują tak wzrost opadów, jak też ich spadek lub brak związków między opadem
i zanieczyszczeniem powietrza. Przykładowo, H. Shaﬁr i P. Alpert (1990) stwierdzili, że
w Jerozolimie głównym czynnikiem powodującym znaczny wzrost miejskich opadów orograﬁcznych była duża liczba jąder kondensacji pochodzących z zanieczyszczeń. G.W. Reuter i S. Guan (1995) badali wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chmur Cumulus
i opady; stwierdzono wzrost opadów o zaledwie 2%, znacznie ważniejszy wpływ miała antropogeniczna dostawa ciepła i wilgoci z zakładów przemysłowych. J.M. Shepherd (2005)
doszedł do wniosku, że wyniki różnych badań pozwalają wnioskować, że większa liczba
cząstek aerozoli nad miastem w porównaniu z terenami pozamiejskimi może wspomagać
tworzenie się burz nad miastem oraz tworzenie się chmur.
W opozycji do przedstawionych wyżej wyników pozostają prace pokazujące, że zanieczyszczenie powietrza nad miastem prowadzi do zmniejszenia ilości opadów. Przykładowo, L.T. Khemani i B.V. Ramana Murty (1973) zwrócili uwagę, że ocena wpływu
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zanieczyszczenia powietrza na opady napotyka na trudności związane z bardzo złożonymi interakcjami między zanieczyszczeniami powietrza a procesami zachodzącymi
w chmurach. W niektórych obszarach przemysłowych obserwowano wzrost opadów,
a w innych spadek. Także H.E. Landsberg (1981) stwierdził, że aerozole mogą wzmagać
albo osłabiać procesy tworzenia się opadów, w zależności od ich rozmiaru i własności
ﬁzycznych. Ponadto coraz więcej badań pokazuje, że wpływ zanieczyszczeń powietrza na
opady ma znaczenie drugorzędne w porównaniu z procesami termodynamicznymi w atmosferze generowanymi przez miasto, np. w Tel-Awiwie m.w.c. i mechaniczne oddziaływanie obszaru miasta na atmosferę okazały się czynnikami decydującymi w największym
stopniu o opadach (Goldreich, Manes 1979). D. Rosenfeld (1999) sugerował, że zwiększona ilość aerozoli nad miastem może redukować potencjał opadowy chmur. Zanieczyszczenia zmniejszały ilość opadów nie tylko przez uniemożliwianie tworzenia się kropli
opadu z kropli chmur, ale także poprzez uniemożliwianie tworzenia się kryształków lodu.
Prawdopodobnym wytłumaczeniem tego procesu jest to, że zanieczyszczenia powodują
zmniejszenie średnicy największych kropli chmur poniżej progu 12 µm, którego przekroczenie jest konieczne zarówno do procesu pierwotnego, jak też wtórnego tworzenia się
cząstek lodu w chmurach (Rosenfeld 2000). Do podobnych wniosków doszedł P.J. Crutzen (2004). Także V. Ramanathan i in. (2001) stwierdzili, że procesy mikroﬁzyczne zachodzące w chmurach przy udziale aerozolu miejskiego mogą prowadzić do zmniejszenia
ilości opadów. S.M. Robaa (2003) analizował opady w Kairze i tam postępującej urbanizacji towarzyszył spadek opadów. N. Mölders i M.A. Olson (2004) za pomocą modelu mezoklimatycznego badali potencjalny wpływ m.in. zanieczyszczeń powietrza na modyﬁkację
opadów atmosferycznych na Alasce i stwierdzili ich dużą rolę w zwiększaniu sum opadów
po zawietrznej stronie miasta. S.C. Van den Heever i in. (2006) oraz S.C. Van den Heever
i W.R. Cotton (2007), wykorzystując modele klimatyczne, ukazali, że zanieczyszczenie
powietrza może wpływać na intensywność opadu na początku trwania opadu burzowego,
ale w późniejszych etapach tego zjawiska prowadzi do zmniejszenia ilości opadów. Wpływ
zanieczyszczenia na opady w obszarach miejskich jest silnie zależny od naturalnego stężenia aerozoli w powietrzu. Jeśli powietrze zawiera dużo aerozoli, to zwiększanie ich ilości
poprzez emisje miejskie ma niewielki wpływ na opady. D. Rosenfeld i in. (2008) doszli do
podobnych wniosków, badając radiacyjne i mikroﬁzyczne oddziaływanie aerozoli. M. Jin
i J.M. Shepherd (2008) stwierdzili, że wpływ aerozoli może być istotniejszy w procesach
tworzenia się chmur niż opadów konwekcyjnych. Ponadto wpływ aerozoli na chmury jest
większy nad oceanami niż nad lądami.
Niektórzy badacze skłaniają się ku tezie, że nie ma związków przyczynowo-skutkowych między zanieczyszczeniem powietrza a opadami. Przykładowo, M. Tayanç i H. Toros (1997), badając dane z czterech miast w Turcji, stwierdzili brak dowodów na wpływ
obszarów miejskich na opady. M. Jin i in. (2005) nie zaobserwowali żadnej wyraźnej zależności między średnim miesięcznym stężeniem aerozolu na obszarach miejskich a opadami letnimi w okolicach Nowego Jorku i Houston. Dane o opadach pochodziły z Tropical
Rainfall Measuring Mission (TRMM), należącego do NASA. Może to oznaczać, że latem
to nie aerozol odgrywa główną rolę w modyﬁkacji ilości opadów przez obszary miejskie.
Wcześniej T.J. Kelly (1972, za: Burian, Shepherd 2005) nie znalazł dowodów na istotną
modyﬁkację opadów na skutek zanieczyszczenia powietrza w Houston. Tak zwany „efekt
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niedzieli”, dotyczący wpływu zanieczyszczeń na opady w cyklu tygodniowym, był analizowany m.in. przez R.S. Cerveny’ego i R.C. Ballinga (1998), i chociaż otrzymane rezultaty
były statystycznie istotne, autorzy unikali formułowania wniosków dotyczących związków
przyczynowo-skutkowych. B.M. Svoma i R.C. Balling (2009) dowiedli, że w Phoenix zimą
wzrost zanieczyszczenia PM2,5 w ciągu tygodnia ma związek z lokalnym zmniejszeniem
się wtedy opadów atmosferycznych.
Nową jakość w badaniach rozkładu przestrzennego opadów stworzyło wprowadzenie
do pomiarów meteorologicznych radarów, w tym radarów dopplerowskich. Radary mierzą tzw. odbiciowość opadu (chmury), zależną od średnic kropel, a radar dopplerowski
mierzy dodatkowo składową radialną wiatru. Rozkład wymiarów kropel jest jednak wysoce zmienny w czasie, przestrzeni i zależny od rodzaju opadu. Spowodowało to opracowanie kilkudziesięciu różnych wzorów pozwalających wnioskować o natężeniu opadów
atmosferycznych na podstawie odbiciowości. Radary meteorologiczne nie mogą zastąpić
tradycyjnych metod pomiarów opadów, ale mogą znacząco je wzbogacić. Przede wszystkim dostarczają informacji o charakterze przestrzennym, co 10 minut można otrzymać
informację ilościową o opadach na obszarze w promieniu 200 km od radaru (z różnymi ograniczeniami), z rozdzielczością co 1 km. Deszczomierze są zwykle rozmieszczone
co kilkadziesiąt kilometrów i zwłaszcza opady konwekcyjne mogą umknąć tej sieci. Jednak pomiar radarowy to pomiar pośredni, a przetworzone dane z deﬁnicji nie mogą być
ani dokładne, ani jednoznaczne, jak to ma miejsce w przypadku pomiarów klasycznych.
Najkorzystniej zatem maksymalnie korzystać z zalet radaru (szybkość, ciągłość), a wady
usiłować niwelować przez wykorzystanie danych z wielu źródeł. Porównania radarowego
natężenia opadu z natężeniem z pluwiografów wykazały, że z prawdopodobieństwem 75%
natężenie radarowe zawiera się w granicach od 0,5 do 2 razy natężenia opadu z pluwiografu. Trzeba przy tym jednak wziąć pod uwagę, że natężenie na pluwiometrze dotyczy
powierzchni np. 200 cm2, zaś w przypadku radaru powierzchni 1 km2. Część błędu wynika
z braku reprezentatywności pluwiografu dla całego piksela radarowego. Przy sumach miesięcznych i sezonowych różnice te jednak znacznie maleją (Moszkowicz, Tuszyńska 2003).
Dane z radarów naziemnych są wykorzystywane jako dane pomocnicze w badaniach klimatu miasta (np. Dixon, Mote 2003).
Elementem pomocnym w analizie opadów są dane o wyładowaniach atmosferycznych. W Polsce od 2003 r. działa teledetekcyjny system wykrywania i lokalizowania wyładowań atmosferycznych PERUN. Analiza rozkładu przestrzennego wyładowań na terenie aglomeracji krakowskiej w 2004 r. pokazała istotny wpływ na lokalizację i rozkład
wyładowań rzeźby terenu, rozlokowania zakładów przemysłowych i kierunków adwekcji.
Otrzymane wyniki mają jednak charakter wstępny i wymagają dalszej weryﬁkacji (Maciążek, Iwański 2006).
Podsumowując niniejszy podrozdział, można stwierdzić, że badania nad wpływem
miasta na opady atmosferyczne dały jak na razie dość rozbieżne wyniki, nie ulega jednak
wątpliwości, że metodyka tych badań jest odmienna niż w przypadku badania wpływu
miasta na temperaturę powietrza. Analizuje się zjawiska zachodzące w mezoskali, a miasto traktuje się całościowo jako obiekt o zwiększonej szorstkości terenu, emitujący duże
ilości ciepła i zanieczyszczeń powietrza.
31

ROZDZIAŁ 2
     

Pomiary i opracowania
mezoklimatu Krakowa

Niniejszy rozdział prezentuje zakres obserwacji i pomiarów meteorologicznych wykonywanych na obszarze krakowskim przez różne instytucje w okresie po 1971 r., a następnie
przegląd dotychczasowych opracowań dotyczących zróżnicowania mezoklimatu Krakowa i okolic.

2.1. Pomiary meteorologiczne w Krakowie i okolicach
Badania mezo- i mikroklimatyczne prowadzone w mieście wymagają stosowania innej
metodyki niż tradycyjne pomiary klimatologiczne (patrz rozdział 1). Konieczna jest większa rozdzielczość czasowa i przestrzenna pomiarów, dlatego zwykle organizuje się intensywne, ale krótkotrwałe pomiary terenowe. Umożliwia to rozpoznanie zróżnicowania
mezo- i mikroklimatu na danym terenie oraz określenie czynników, które je modyﬁkują. Krótki okres pomiarów utrudnia jednak śledzenie zmienności czasowej rozpoznanej
struktury przestrzennej w dłuższym czasie. W przypadku Krakowa sytuacja jest nieco
lepsza niż w wielu innych miastach, gdyż w badanym okresie (1971−2005) działało kilka
stacji meteorologicznych, tak w samym mieście, jak też w najbliższej jego okolicy. Są one
zlokalizowane w różnych mezoregionach i analiza wieloletnich danych z tych stacji umożliwia z jednej strony rozpoznanie ogólnego zróżnicowania mezoklimatycznego omawianego obszaru, co stanowi dobre tło do interpretacji bardziej szczegółowych pomiarów
automatycznych, zorganizowanych specjalnie na potrzeby niniejszego projektu po roku
2005, a z drugiej strony pozwala badać wieloletnią zmienność mezoklimatu Krakowa.
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2.1.1. Pomiary tradycyjne w latach 1971–2005
Na obszarze krakowskim (zdeﬁniowanym w rozdziale 1) w latach 1971−2005 działały następujące stacje pomiarowe:
1) stacja klimatologiczna Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym:
znajduje się w centrum Krakowa, wśród zieleni wysokiej, składa się ze Stacji Historycznej i ogródka meteorologicznego, odpowiada warunkom klimatycznym parków
śródmiejskich (Lewińska i in. 1982, Trepińska 1991); stacja należy także do sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW);
2) Kraków-Balice: stacja synoptyczna I rzędu, należąca do IMGW, położona na terenie
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II, 11 km na zachód od centrum
Krakowa, lotnisko otaczają tereny rolnicze;
3) Igołomia: stacja klimatologiczna IV rzędu, należąca do IMGW, znajdująca się 24 km
na wschód od centrum Krakowa, otoczona terenami rolniczymi o mało zróżnicowanej rzeźbie;
4) Libertów: stacja klimatologiczna IV rzędu, należąca do IMGW, znajdująca się około
10 km na południe od centrum Krakowa, wśród zabudowy wiejskiej, na wierzchowinie Pogórza Wielickiego;
5) stacja agrometeorologiczna Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie, położona
w Garlicy Murowanej, około 9 km na północ od centrum Krakowa, na wierzchowinie
Wyżyny Miechowskiej, znajdująca się na terenie Zakładów Doświadczalnych Katedry
Sadownictwa i Pszczelarstwa UR, otoczona terenami rolniczymi.
Położenie stacji prezentuje ryc. 1.1. Ponadto na terenach sąsiadujących z obszarem
krakowskim działały w różnych okresach stacje: w Miechowie (stacja IMGW IV rzędu),
Dobczycach (stacja IMGW IV rzędu), Wieliczce (stacja IMGW IV rzędu), Polance Haller
(stacja Instytutu Botaniki UJ), Węgrzcach (stacja IMGW IV rzędu) i w Gaiku-Brzezowej
koło Dobczyc (Stacja Naukowa IGiGP UJ). Wybrane parametry stacji prezentuje tabela 2.1.
W latach 1984–2008 prowadzone były o godz. 06 i 12 UTC tradycyjne pomiary
i obserwacje meteorologiczne na stacji IMGW w Krakowie-Czyżynach (ϕ=50°04'35''N,
λ=19°59'27''E, h=209 m n.p.m.), położonej we wschodniej części Krakowa. Stacja powstała podczas przygotowania i realizacji eksperymentów MONAT-84 i MONAT-85, jako
stacja eksperymentalna. W 1989 r. weszła ona w skład systemu automatycznego monitoringu zanieczyszczenia powietrza jako Centralna Stacja Obserwacyjna (Feleksy-Bielak,
Walczewski 2004, Kaszowski, Walczewski 2004). Na stacji prowadzono także pomiary automatyczne, co jest opisane w kolejnym podrozdziale.
Opady atmosferyczne były dodatkowo mierzone w posterunkach opadowych, których liczba i okres działania ulegały licznym zmianom. Oprócz regularnych pomiarów
na stacjach meteorologicznych, na obszarze krakowskim były prowadzone także pomiary
w innych punktach w ramach specjalnych programów badawczych. J. Lewińska i in. (1982)
prowadzili w latach 1975−1978 pomiary temperatury i wilgotności powietrza, kierunku
i prędkości wiatru, ochładzania i zanieczyszczenia powietrza w 18 punktach rozmieszczonych na terenie Krakowa i obszarach sąsiednich. Ponadto w latach 1970−1974 prowadzone były pomiary opadów atmosferycznych na Bielanach, co zostało udokumentowane
w pracy M. Morawskiej-Horawskiej i P. Lewika (2003). Od końca 1989 r. działa stacja
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Tab. 2.1. Stacje meteorologiczne w obszarze krakowskim i wybrane stacje na terenach
sąsiadujących działające w latach 1971–2005
Table 2.1. Meteorological stations in the Kraków area and the selected stations in neighbouring areas
operating in the years 1971–2005

Objaśnienia: mezoregiony wg German 2000–2001, 2007;
wys. – wysokość w m n.p.g., φ, λ – szerokość i długość geograﬁczna.
Explanations: mesoregions according to German 2000–2001, 2007;
alt. – altitude in m a.s.l., , φ, λ – latitude and longitude.

meteorologiczna założona w dawnym Parku Zdrojowym w Ojcowie, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (Partyka, Caputa 2009).

2.1.2. Pomiary automatyczne w latach 1991–2010
Automatyczne pomiary meteorologiczne, realizowane na obszarze krakowskim poza stacjami IMGW, od początku koncentrowały się na temperaturze powietrza, a w dalszej kolejności na kierunku i prędkości wiatru. Zaletą pomiarów automatycznych jest możliwość
uzyskania danych o dużo większej rozdzielczości czasowej niż to ma miejsce w przypadku
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pomiarów tradycyjnych, przy niewielkim dodatkowym nakładzie pracy. Ponadto czujniki
można umieścić w znacznie większej liczbie punktów niż tradycyjne ogródki meteorologiczne. Daje to dużo bardziej szczegółowy i kompletny obraz stosunków termicznych
miasta.
Automatyczne pomiary na obszarze krakowskim były organizowane przez liczne instytucje, z różnych pobudek i realizowane za pomocą wielorakich typów czujników i rejestratorów oraz przy zastosowaniu różnorodnych założeń metodycznych. Sprawia to, że
utworzenie na ich podstawie jednorodnej bazy danych jest bardzo trudne. Warto jednak
wykorzystać je do rozpoznania wybranych aspektów klimatu miasta.
W 1991 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie rozpoczął automatyczne pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, a przy okazji
wykonywano także automatyczne pomiary temperatury powietrza, choć nie we wszystkich punktach pomiarów zanieczyszczeń. Dostępne dane meteorologiczne pochodzą
z 7 punktów pomiarowych, przy czym nie we wszystkich punktach pomiary były prowadzone cały czas:
1) os. Cegielniana (pomiary w latach 1991−1993);
2) os. Szklane Domy (1991−1993);
3) ul. Teligi (1991−2002);
4) ul. Balicka (1991−1999);
5) ul. Prądnicka (od 1994);
6) szpital im. Żeromskiego (1995−1997);
7) ul. Bulwarowa (od 1997).
Pomiary temperatury powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru wykonywane były
na wysokości 3−4 m n.p.g., czujnikami ﬁrmy Young i uśredniane z danej godziny, co jest
wystarczające dla osłony aerosanitarnej (a pod takim kątem pomiary te były organizowane), ale znacząco zmniejsza przydatność takich danych w rozpoznaniu klimatu miasta.
W latach 90. XX w. Uniwersytet Pedagogiczny prowadził automatyczne pomiary meteorologiczne na trawniku przed swoją siedzibą przy ul. Podchorążych; wyniki tych badań
zostały podsumowane w pracy E. Brzeźniaka (2001).
Na stacji IMGW w Krakowie-Czyżynach uruchomiono w 1993 r. pierwszą automatyczną stację pomiarową, która działała do 2007 r.; druga, pomocnicza stacja automatyczna działała w latach 2003−2008. Pomiary automatyczne uzupełniały pomiary i obserwacje
tradycyjne.
Na stacji UR w Garlicy, w ogródku meteorologicznym oprócz pomiarów standardowych od roku 2006 prowadzone są dodatkowo automatyczne pomiary za pomocą stacji
pomiarowej ﬁrmy Lambrecht, rejestrującej co 10 minut temperaturę i wilgotność powietrza na wysokości 2 m n.p.g., temperaturę gleby na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm, opad
atmosferyczny, usłonecznienie oraz kierunek i prędkość wiatru na wysokości 2 m n.p.g.
Od 1994 r. na stacji klimatologicznej UJ w Ogrodzie Botanicznym działa automatyczna stacja pomiarowa ﬁrmy TRAX. W październiku 2006 r. Zakład Klimatologii IGiGP UJ
rozpoczął pomiary meteorologiczne na dachu budynku będącego siedzibą instytutu, na
terenie III kampusu UJ, przy użyciu stacji automatycznej ﬁrmy Davis. W tym samym roku
na Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej uruchomiono automatyczne pomiary
36

Pomiary i opracowania mezoklimatu Krakowa

z wykorzystaniem rejestratora ﬁrmy Campbell na stacji głównej, a na proﬁlu topoklimatycznym zamontowano rejestratory HOBO ﬁrmy Onset (Stacja... 2010). W listopadzie
2007 r. pomiary na stacji w Ogrodzie Botanicznym zostały wzbogacone o automatyczną rejestrację temperatury i wilgotności powietrza rejestratorami HOBO ﬁrmy Onset,
umieszczonymi w klatce na 2 m n.p.g. i na stacji historycznej.
Przegląd przedstawionych dostępnych automatycznych serii pomiarowych pokazuje,
że materiały te nie są wystarczające do kompleksowego badania klimatu Krakowa, dlatego
też autorka zorganizowała automatyczną sieć pomiarową temperatury powietrza, która
zostanie szerzej omówiona w rozdziale 4.

2.2. Dotychczasowe badania zróżnicowania przestrzennego
i zmienności mezoklimatu Krakowa
Wielu autorów opracowywało bogate materiały pomiarowe z Krakowa, ale pojęcie „klimat
Krakowa”, czyli zarazem pojęcie „klimat miasta” było rozumiane na wiele sposobów, co
jest odzwierciedleniem różnych podejść metodycznych (patrz rozdział 1).
Od lat 60. XX w. większość autorów prac z zakresu geograﬁi, wspominając o klimacie Krakowa, powoływała się zazwyczaj na prace M. Hessa. M. Hess (1967a) opracował
m.in. warunki termiczne Krakowa w latach 1780−1963, posługując się jedynie wynikami pomiarów ze stacji klimatologicznej UJ, znajdującej się aktualnie w centrum miasta,
w Ogrodzie Botanicznym, i traktując całą serię pomiarową jako jednorodną; nie brał pod
uwagę wpływu rozwoju miasta na pomiary temperatury prowadzone na tej stacji. M. Hess
(1967b, 1974b) uważał także, że na podstawie danych z tej stacji pomiarowej można określić wieloletnią zmienność klimatu całego Krakowa. Zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych na terenie miasta uważał zaś za niezmienne i możliwe do określenia za
pomocą swojej metody wypracowanej dla wyróżniania pięter klimatycznych w polskich
Karpatach Zachodnich (Hess 1965). Ponadto, korzystając m.in. z wcześniejszych prac
innych autorów, wykonanych w różnych okresach, wykazał różnice w opadach śniegu,
kierunkach i prędkości wiatru, wilgotności względnej, liczbie dni pogodnych i pochmurnych oraz liczbie dni z mgłą między Krakowem i miejscowościami położonymi w obszarze nazwanym podregionem miasta Krakowa (Hess 1969) lub aglomeracją krakowską
(Hess 1974a), a obejmującym teren od Smrokowa na północy po górę Lubień na południu
i od Krzeszowic na zachodzie po Uście Solne na wschodzie, o zróżnicowaniu wysokości
bezwzględnej od 180 do 900 m n.p.m. W takim ujęciu wykazane różnice klimatyczne wynikają ze znacznego zróżnicowania mezoregionów, głównie rzeźby terenu, i uchwycenie
modyﬁkacji klimatu lokalnego na skutek obecności miasta jest praktycznie niemożliwe.
Wpływ miasta na klimat został jedynie zasygnalizowany w aspekcie jakościowym poprzez
sprecyzowanie antropogenicznych czynników klimatotwórczych. Wiekowe zmiany poszczególnych elementów klimatycznych dokumentują wielkoskalowe zmiany i wahania
klimatu w Polsce południowej, nie zaś wpływ miasta na klimat lokalny; o tym pozwalają
wnioskować jedynie porównania dla wymienionych powyżej elementów ze stacjami pozamiejskimi, ale położonymi relatywnie blisko miasta, lub porównania ze stacji położonych
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w różnych częściach miasta. Dyskusyjne wydaje się także założenie o niezmienności
struktury przestrzennej klimatu miasta. Ponadto zastosowanie metody wypracowanej dla
wyróżniania pięter klimatycznych w polskich Karpatach Zachodnich do badania zróżnicowania klimatu lokalnego Krakowa jest zwłaszcza obecnie nieuzasadnione, gdyż metoda
ta nie uwzględnia ani występowania inwersji temperatury, ani modyﬁkującego temperaturę wpływu zabudowy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w czasach kiedy powstawały
wspomniane opracowania wiele terenów należących do Krakowa, które obecnie są zabudowane, było terenami wiejskimi. Od czasu opublikowania przez M. Hessa wspomnianych
prac dotyczących klimatu Krakowa ukazała się tylko jedna pozycja traktująca kompleksowo o mezoklimacie tego miasta, a mianowicie opracowanie J. Lewińskiej i in. (1982).
Zostało ono wykonane w okresie najintensywniejszego rozwoju przemysłu ciężkiego, kiedy to niektóre czynniki kształtujące klimat lokalny miasta były znacząco odmienne niż
obecnie; niestety, w późniejszych latach badania takie nie były kontynuowane. Na podstawie trzyletniej (10.1975−09.1978 r.) serii pomiarów w 18 punktach rozmieszczonych
na terenie Krakowa oraz obszarach sąsiednich określono zróżnicowanie przestrzenne
i czasowe temperatury oraz wilgotności powietrza, wiatru, ochładzania, a także zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystano także wyniki pomiarów aktynometrycznych ze stacji UJ w Ogrodzie Botanicznym (1976−1978) i opadów atmosferycznych z lat 1951−1960
(Lewińska 1967). Dziś prace te mają charakter głównie historyczny, jako dokumentacja
warunków klimatycznych Krakowa sprzed kilkudziesięciu lat, natomiast trudno je bezpośrednio wykorzystywać np. w obecnie powstających opracowaniach planistycznych.
Większość dotychczasowych prac, które w tytule nawiązują do warunków klimatycznych Krakowa, prezentuje wieloletnie zmiany wybranych elementów klimatycznych
w Ogrodzie Botanicznym UJ w centrum miasta. Dane pomiarowe z tej stacji były wykorzystywane do badań ﬂuktuacji klimatycznych, gdyż uznano ją za reprezentatywną dla
Europy Środkowej (np. Kożuchowski, Trepińska 1986a, b). Omówienie tych prac wraz
z obszerną bibliograﬁą można znaleźć w opracowaniach przeglądowych (np. Obrębska-Starklowa, Trepińska 1999, Klimat... 2007).
Spośród licznych publikacji dotyczących warunków klimatycznych Krakowa wybrano
i omówiono poniżej te, które odnoszą się do zróżnicowania mezoklimatycznego temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim w latach 1971−2005
lub mogą pomóc w badaniu jego zmienności w tym okresie, pominięto natomiast te,
w których dane z Krakowa były wykorzystywane do rozważań o wieloletnich czy wiekowych zmianach klimatu w Europie Środkowej, wspomniane powyżej, gdyż nie jest to
przedmiotem niniejszego opracowania. Wielu autorów ukazywało warunki klimatyczne
na terenie miasta, biorąc pod uwagę głównie pomiary ze stacji w Ogrodzie Botanicznym
i uznając ją za punkt pomiarowy reprezentatywny dla całego miasta. Tymczasem J. Lewińska i in. (1982) stwierdzili, że z punktu widzenia badania klimatu miasta stacja ta reprezentuje jedynie warunki parku śródmiejskiego. W przypadku badania takich elementów, jak
zachmurzenie, usłonecznienie czy natężenie promieniowania słonecznego dane z Ogrodu Botanicznego można rzeczywiście uznać za reprezentatywne w znacznym stopniu dla
śródmieścia Krakowa, ale już w przypadku np. temperatury i wilgotności powietrza takie
założenie może budzić wątpliwości. Nie zmienia to faktu, że dane ze stacji w Ogrodzie Botanicznym, stanowiące bardzo długą i homogeniczną serię obserwacyjną (Klimat... 2007),
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są dobrym materiałem do badań wiekowych zmian klimatu, jednak wykorzystanie ich
w badaniach klimatu lokalnego Krakowa obarczone jest wieloma ograniczeniami.

2.2.1. Temperatura powietrza
Średnia roczna temperatura powietrza w Krakowie w latach 1970−2000 (pomiary
w Ogrodzie Botanicznym, Stacja Historyczna) systematycznie wzrastała, podczas gdy
np. dla zachmurzenia czy opadów nie obserwowano tak wyraźnego trendu. W latach
1901−2000 najcieplejszy był rok 2000 z temperaturą 11,0ºC. Wzrastała głównie temperatura zim, podczas gdy temperatura lata miała nawet tendencję spadkową (Matuszko
i in. 2001, 2003, 2004). Średnia temperatura stycznia w latach 1792−1995 wzrosła
o 3,4ºC, podczas gdy średnia temperatura roczna o 1,1ºC (Obrębska-Starklowa i in. 1997,
Trepińska 1996). M. Morawska-Horawska (1991), badając zmiany temperatury powietrza
w Krakowie w latach 1881−1980 stwierdziła, że postępujący wzrost temperatury był skutkiem oddziaływania m.w.c. i lokalnego efektu cieplarnianego, a nie wynikał z przyczyn
o charakterze globalnym (np. globalnego ocieplenia). Do podobnych wniosków doszedł
K. Kożuchowski (1995). J. Skrzypski i W. Kamiński (1998) stwierdzili natomiast, że m.w.c.
nie miała wpływu na wzrost wieloletnich wartości trendów zmian temperatury powietrza. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza na stacji w Ogrodzie Botanicznym
w latach 1963−1992 wynosiła 23,2ºC i była o 0,5ºC mniejsza w porównaniu z wartością
z lat 1826−1984. W ciągu 130 lat (1863−1992) średnia roczna amplituda malała o 1ºC na
100 lat (Obrębska-Starklowa i in. 1994).
W latach 1970−1974 prowadzono pomiary temperatury równocześnie na 3 stacjach
w obrębie Krakowa: Bielany, ul. Borowego i Ogród Botaniczny. Najniższą średnią roczną temperaturę odnotowano na Bielanach (8,1ºC), najwyższą w Ogrodzie Botanicznym
(8,9ºC), zaś na ul. Borowego średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 8,3ºC; ujawnił się zatem tak wpływ rzeźby terenu, jak też m.w.c. (Morawska-Horawska, Lewik 2003).
Badania porównawcze temperatury powietrza między Ogrodem Botanicznym i Balicami zostały wykonane na podstawie danych z lat 1966−1975 (Niedźwiedź i in. 1984).
Średnie dobowe temperatury powietrza były w centrum miasta (Ogród Botaniczny) wyższe niż poza miastem (Balice): jesienią o 0,5ºC i wiosną o 0,9ºC. Średnie temperatury
maksymalne były przez cały rok wyższe w centrum o 0,7ºC, minimalne o 0,7−0,8ºC. Poza
miastem było o 6% więcej dni mroźnych zimą i 4−6% więcej przymrozków wiosną i jesienią na 200 i 5 cm. A. Michniewski (2000) stwierdził, że średnia roczna temperatura
minimalna w Ogrodzie Botanicznym i Balicach w latach 1966−1995 wynosiła odpowiednio 4,5ºC i 3,7ºC i wykazywała podobne tendencje zmian z roku na rok, zawsze wyższe
wartości występowały w Ogrodzie Botanicznym.
J. Olejniczak (2001) porównał dobowe przebiegi temperatury powietrza w Ogrodzie
Botanicznym i Gaiku-Brzezowej w latach 1991−1995. Miasto okazało się cieplejsze o około 2ºC przede wszystkim wiosną i latem, w godzinach popołudniowych, a zatem są to
wyniki znacząco odmienne od uzyskanych wcześniej przez J. Lewińską, co najprawdopodobniej wynika z usytuowania stacji w Ogrodzie Botanicznym (mało reprezentatywnym
dla miasta).
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Podejmowano liczne próby badania m.w.c. w Krakowie. M. Drużkowski (1992) na podstawie danych z lat 1976−1985 z Ogrodu Botanicznego, Balic, Libertowa i Polanki Haller
stwierdził, że m.w.c. jest najintensywniejsza w zimie w dzień (śr. roczna 0,8ºC). Małe różnice
temperatury nocą były spowodowane położeniem stacji w Ogrodzie Botanicznym, gdzie
mają miejsce spływy i stagnacja chłodnego powietrza. Oddziaływanie m.w.c. było większe
niż rzeźby terenu, czego dowodził zanik inwersji temperatury charakterystyczny dla wklęsłych form terenu. K. Kożuchowski (1995), porównując zmiany temperatury powietrza
w Krakowie, Bochni, Wieliczce i Tarnowie w latach 1951−1990, ustalił, że średnia roczna
temperatura Krakowa wzrastała o 0,24ºC na 10 lat, z 8,4ºC w 1951 r. do 9,4ºC w 1990 r.
Różnica między średnią roczną temperaturą Krakowa a średnią dla pozostałych stacji
wzrastała do końca lat 70. XX w., potem nieco zmalała, co może być związane z panującym
wtedy kryzysem gospodarczym (przy czym J. Lewińska (1996) interpretuje zmniejszenie
się różnicy temperatury minimalnej między Krakowem a Wieliczką w latach 1951−1980
jako dowód na rozwój przestrzenny krakowskiej m.w.c.). Poszerzenie analizy o dane
z lat 1851−1950 pozwoliło stwierdzić, że w okresie przed rozwojem przemysłu Kraków był
zazwyczaj chłodniejszy niż pozostałe stacje, zaś potem tendencja ta się odwróciła. W świetle pracy M. Drużkowskiego można zatem stwierdzić, że przed okresem intensywnego
rozwoju przemysłowego główną rolę w kształtowaniu klimatu Krakowa odgrywała rzeźba
terenu, natomiast potem wpływy antropogeniczne. K. Kożuchowski, w przeciwieństwie
do M. Drużkowskiego, twierdził, że m.w.c. była w Krakowie najintensywniejsza latem,
gdyż wtedy występowały największe średnie miesięczne różnice temperatury między Krakowem a pozostałymi stacjami, przy czym K. Kożuchowski wykorzystywał dane ze Stacji
Historycznej w Ogrodzie Botanicznym, zaś M. Drużkowski z ogródka meteorologicznego
tej stacji. J. Lewińska (1996) określiła średnią roczną intensywność krakowskiej m.w.c.
na 1,2ºC, choć sporadycznie może ona wynosić nawet 5−7ºC. Największa intensywność
m.w.c. występowała w chłodnej porze roku nocą (wg M. Drużkowskiego (1992) było to
w zimie w dzień, a wg K. Kożuchowskiego (1995) − latem). J. Lewińska i K. Zgud (1980)
na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 1975−1978 na 18 stacjach
meteorologicznych rozmieszczonych na terenie Krakowa stwierdzili, że największe różnice temperatury występowały między zabudową śródmiejską a terenem pozamiejskim (do
2ºC), mniejsze w przypadku zabudowy osiedlowej, najmniejsze dla parków (z wyjątkiem
temperatury maksymalnej zimą). Amplitudy temperatury były w mieście znacznie niższe
niż poza miastem. Termiczne lato trwało w śródmieściu o 25 dni dłużej niż poza miastem,
zima zaś znacznie krócej niż na terenach zamiejskich. Wzrost intensywności m.w.c. wiązał się ze wzrostem amplitudy temperatury powietrza, wartości gradientu temperatury
w proﬁlu 100 m nad doliną oraz stężenia zanieczyszczeń pyłowych. Wzrost prędkości
wiatru i zachmurzenia wywoływał spadek intensywności m.w.c., przy czym w zamkniętych układach urbanistycznych wpływ wiatru był nieistotny. J. Baścik i K. Zgud (1984)
określili zróżnicowanie temperatury powietrza na ówczesnym osiedlu XXX-lecia w Krakowie na podstawie szczegółowych badań w ciepłym półroczu 1980 r., będących częścią
projektu realizowanego w latach 1975−1980 i udokumentowanego w pracy J. Lewińskiej
i in. (1982). Zaobserwowali tworzenie się w obrębie osiedla lokalnej m.w.c. o strukturze
komórkowej. Większe jej nasilenie miało miejsce nocą (do 2°C) niż w dzień (do 0,6°C).
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Prekursorem studiów nad tworzeniem się inwersji termicznych nad Krakowem był
W. Milata, co opisała w swojej pracy z 1959 r. jego żona, także zaangażowana w te badania.
Porównywał on dane z centrum Krakowa z danymi z Libertowa, dostrzegając problemy
metodyczne wynikające ze specyﬁcznego usytuowania stacji. Stwierdził występowanie
inwersji przez około 200 dni w roku, przy średnim ich natężeniu 1,3°C (Milata 1959).
Badania struktury termicznej dolnej części troposfery nad Krakowem, sięgającej do wysokości 3000 m, zostały przeprowadzone w latach 1970 i 1972 za pomocą samolotu PZL
101 „Gawron”. Przyziemne termiczne warstwy hamujące mogą występować w Krakowie
we wszystkich terminach pomiarowych. W układach wyżowych sięgają 50−800 m n.p.g.,
w niżowych 100−600 m n.p.g. Najczęściej osiągają miąższość 200 m (Morawska-Horawska 1978b). Na podstawie badań z lat 1975−1976 stwierdzono, że m.w.c. redukowała
dolne inwersje temperatury lub powodowała podniesienie ich pułapu. Nie stwierdzono
znaczącego wpływu rzeki na pole temperatury w mieście z uwagi na znaczne podwyższenie temperatury wody na skutek zrzutów ciepłych wód z elektrociepłowni w Skawinie (Lewińska 1979). Zasięg pionowy m.w.c. był badany w 1976 r. przy użyciu samolotu
z meteorografem na pokładzie. Ustalono, że latem sięgała ona około 200 m n.p.g., a około
południa zanikała (Morawska-Horawska, Cebulak 1981). W latach 1978 i 1979 wykonywano w Krakowie badania struktury termicznej powietrza nad miastem przy użyciu sondaży niskotroposferycznych przy wykorzystaniu balonu na uwięzi, w centrum miasta i na
terenie pozamiejskim, do wysokości 500 m n.p.g. oraz pomiarów naziemnych na stacjach
rozmieszczonych na różnych wysokościach ponad dnem doliny (Lewińska, Zgud 1980,
Lewińska 1984). Obie metody dały zbliżone rezultaty. Ustalono, że m.w.c. i inwersja temperatury mogą występować równocześnie. Zasięg m.w.c. w Krakowie wynosił 100−200 m
w półroczu chłodnym i powyżej 200 m w półroczu ciepłym. Wysokość warstwy inwersyjnej osiągnęła maksymalnie 300 m rano i 100 m wieczorem. Emisja ciepła antropogenicznego w warstwie dachowej powodowała wzrost częstości niskich (około 50 m) inwersji
temperatury powietrza nad miastem, nawet w godzinach okołopołudniowych, czego nie
zaobserwowano na terenach pozamiejskich. Badania struktury pionowej powietrza na terenie Krakowa podsumował J. Walczewski (1994). Podkreślił, że różni autorzy zwracali
uwagę na częste występowanie w Krakowie inwersji całodobowych, a średnią miąższość
inwersji dolnych oceniano na 60−200 m. Obserwacje sodarowe prowadzone od 1980 r.
przez Zakład Teledetekcji Atmosfery IMGW w Krakowie-Czyżynach pozwoliły stwierdzić, że nawet przez 20% dni w roku może w Krakowie występować całodzienna dolna
inwersja temperatury lub nisko położona inwersja wzniesiona. Szczególnie często zdarza
się to zimą, przy czym wskaźniki te wykazują duże wahania z roku na rok. Nocą w dolinie
Wisły najczęściej występuje równowaga stała atmosfery i dlatego w 86% przypadków obserwowano inwersje temperatury. Podczas pozostałych 14% nocy panowała równowaga
obojętna. W Krakowie przeważały niskie inwersje sięgające 150−300 m, powyżej których
obserwowano inwersje wzniesione. Niskie położenie warstwy inwersyjnej jest charakterystyczne głównie dla półrocza chłodnego, zaś latem przy intensywnej konwekcji warstwa
ta mogła występować nawet na wysokości 800 m (Walczewski 1984, 1994, Walczewski
i in. 2000). K. Dębicka (1998), analizując wyniki kompleksowego eksperymentu „Kraków
94/95”, ustaliła, że w latach 1994−1995 w Krakowie w 200-metrowej warstwie powietrza
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równowaga stała występowała w 65% przypadków zimą i w 70% latem, natomiast dane
z lat 1991−1997, dotyczące częstości występowania dni z zaleganiem warstwy dolnej od
wschodu do zachodu słońca, w procentach czasu obserwacji, wykazały, że całodzienne
warstwy dolne występują przede wszystkim w porze chłodnej (do 54%), a w pozostałych
miesiącach sięgają 7% czasu obserwacji (Dębicka 1999).
Pionowe gradienty temperatury powietrza w warstwie powietrza 12 m n.p.g. w Ogrodzie Botanicznym badano w sezonie jesienno-zimowym w I i II terminie pomiarowym,
w latach 1988−1998, w zależności od typów cyrkulacji atmosferycznej. Inwersja w całym
proﬁlu o godz. 06 UTC występowała przy sytuacjach cyklonalnych i antycyklonalnych
z adwekcją powietrza z kierunków S i W. Rano przeważało uwarstwienie inwersyjne,
w południe insolacyjne (Trepińska, Skublicka 2001, Skublicka 2003a, b).
Najnowszy wątek badawczy prezentują opracowania danych satelitarnych wykonane
pod kątem analizy termiki podłoża na terenie Krakowa i najbliższych okolic. D. Matuszko
i J. Wojkowski (2007) przedstawili rozkład temperatury radiacyjnej powierzchni Krakowa
w dniu 6.07.2001 r. w godzinach okołopołudniowych i stwierdzili, że najcieplejszy był
obszar Starego Miasta i Nowej Huty, zaś najchłodniejsze − akweny wodne i tereny zalesione. J. Wojkowski (2008) udokumentował istotne związki pomiędzy typem użytkowania i pokryciem terenu a temperaturą radiacyjną powierzchni ziemi na terenie Krakowa.
J. Walawender i M. Hajto (2009) porównali obrazy uzyskane z analizy materiałów pochodzących z czterech różnych satelitów, przedstawiające temperaturę podłoża w Krakowie
i w sąsiadujących z nim mezoregionach w dniu 22.07.2007 r. Zdjęcia wykonano w godzinach dopołudniowych i porównanie wyników wskazuje na znaczące różnice między
analizowanymi materiałami, zależne od wykorzystanych algorytmów. Wszystkie obrazy
pokazują jednak, że na obszarze Krakowa najcieplejsze podłoże obserwowano w Starym
Mieście i Nowej Hucie, ale, co ciekawe, pokazują także, że poza Krakowem, na obszarach
rolniczych, temperatura podłoża może być równie wysoka. Podstawowym problemem
z punktu widzenia badania klimatu miasta jest brak danych satelitarnych z godzin nocnych, a weryﬁkacja przydatności wspomnianych algorytmów wymaga porównania otrzymanych obrazów z pomiarami naziemnymi.

2.2.2. Opady atmosferyczne
W 1993 r. roczna suma opadu w Krakowie wyniosła 448 mm i była to wartość najniższa
w okresie 1901−2000. Od 1995 r. opady wykazują tendencję wzrostową (Matuszko i in.
2001).
Zróżnicowanie przestrzenne opadów w Krakowie i okolicy w latach 50. i 80. XX w.
było badane głównie przez J. Lewińską (Lewińska 1967, Lewińska i in. 1990). W latach
1956−1960 prowadzono pomiary opadów w 65 punktach zlokalizowanych na terenie miasta i do 20 km od jego granic, zaś w latach 1983−1984 liczba punktów pomiarowych wynosiła 36. Chociaż w latach 80. XX w. Kraków miał dwukrotnie więcej mieszkańców niż
w latach 50. i trzykrotnie większy obszar, wyniki z obu okresów pomiarowych są zbliżone.
Największe roczne sumy opadów zanotowano na wypukłych formach terenu w zachodniej
i południowej części obszaru oraz w centrum miasta. W obrębie doliny Wisły stwierdzono
różnicę rzędu 100 mm między otrzymującą więcej opadów częścią zachodnią i otrzymują42
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cą ich mniej częścią wschodnią. W samym mieście opady także były znacznie zróżnicowane, od 600 do 850 mm rocznie (wartości średnie z okresu 1956−1960). Wielkość różnicy
między opadami w mieście i poza miastem przyjmowała różne wartości, zależnie od tego,
jakie stacje miejskie i pozamiejskie porównywano. J. Lewińska wyjaśniła zaobserwowane
zróżnicowanie przestrzenne opadów wpływem miasta, ale podkreśliła, że wpływ rzeźby
terenu jest czynnikiem o większym znaczeniu niż obecność obszaru zurbanizowanego.
Prace innych badaczy potwierdziły wyniki uzyskane przez J. Lewińską. W latach
1970−1974 prowadzono pomiary opadów atmosferycznych równocześnie na 3 stacjach
w obrębie Krakowa: Bielany, ul. Borowego i Ogród Botaniczny. Średnia roczna suma opadu była największa na Bielanach (834 mm), najmniejsza przy ul. Borowego (667 mm),
zaś w centrum miasta wyniosła 703 mm. Potwierdziło to znaczny wpływ zróżnicowania
terenu Krakowa na rozkład przestrzenny opadów; stacja przy ul. Borowego leży w cieniu
opadowym, zaś w centrum miasta jest zwiększone parowanie opadów w trakcie ich trwania. Zdarzało się, że opady nie występowały na wszystkich stacjach w tym samym czasie
(Morawska-Horawska, Lewik 2003).
Badania porównawcze sum opadów między Ogrodem Botanicznym a Balicami zostały wykonane na podstawie danych z lat 1966−1975 (Niedźwiedź i in. 1984). Średnie dobowe opady we wszystkich porach roku były na obu stacjach takie same, z wyjątkiem lata,
kiedy w centrum były większe o 0,2 mm, prawdopodobnie wskutek wzmożonej częstości
opadów o charakterze burzowym.
B. Obrębska-Starklowa i in. (1997) stwierdzili, że oddziaływanie miasta na opady latem polega na generowaniu gwałtownych ulew wskutek intensywnego rozwoju chmur
konwekcyjnych, zaś zimą zwiększona zawartość jąder kondensacji powoduje silne, krótkotrwałe i lokalne opady śniegu. Średnia roczna suma w latach 1850−1995 wyniosła 670 mm.
R. Twardosz (1996) badał liczbę dni z opadem śladowym w Krakowie i okolicznych
stacjach w latach 1863−1995. Średnia dla Krakowa wynosiła 22 dni, przy czym w latach
1863−1956 było to 13 dni, a w latach 1957−1995 aż 44 dni. Od 1985 r. zaobserwowano tendencję spadkową. Najczęściej opady takie zdarzały się zimą. W Krakowie było
o 50−300% więcej dni z opadem śladowym niż poza miastem.
W Garlicy Murowanej, położonej tuż za północną granicą miasta, w południowej
części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, średnia roczna suma opadu w wieloleciu
1961−2000 wyniosła 613 mm, a liczba dni z opadem 127. Były to wartości mniejsze niż
w Krakowie, co autorzy tłumaczyli wpływem zanieczyszczeń powietrza na tworzenie się
dodatkowych opadów w Krakowie (Olechnowicz-Bobrowska i in. 2005).

2.2.3. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na klimat miasta
Zanieczyszczenia powietrza mają znaczący wpływ na kształtowanie się wielu elementów
meteorologicznych w mieście. Modyﬁkacja klimatu lokalnego miasta przez zanieczyszczenia powietrza polega głównie na:
1) zmniejszeniu przezroczystości atmosfery, a przez to zmniejszeniu dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi na terenie miasta,
zwiększeniu promieniowania rozproszonego i zwrotnego atmosfery (np. Hess i in.
1980, Landsberg 1981, Oke 1987);
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2) zwiększeniu się liczby jąder kondensacji (dyskusja o konsekwencjach tego faktu została przedstawiona w rozdziale 1).
T.Z. Dworak i in. (2000) podjęli próbę określenia ilościowych zależności wybranych
elementów meteorologicznych od zanieczyszczenia powietrza, lecz uzyskane współczynniki korelacji były stosunkowo niskie, co sugeruje, że te wzajemne relacje są złożone i zależne od wielu czynników. J. Godłowska i A.M. Tomaszewska (1999) dowiodły natomiast,
że ograniczenie tzw. niskiej emisji w Krakowie po 1989 r. doprowadziło do zaniku zmienności dobowej stężeń SO2 w sezonie grzewczym, co pokazuje, że mimo niekorzystnych dla
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń warunków lokalnych Krakowa, można polepszyć
stan aerosanitarny miasta − poprzez działania organizacyjne.
M. Hess i in. (1980) porównali warunki aktynometryczne w centrum Krakowa i na terenie pozamiejskim, w Gaiku-Brzezowej, w latach 1968−1975. Przezroczystość atmosfery
w mieście była znacznie mniejsza niż poza miastem. Wpływ zanieczyszczenia powietrza
na stosunki radiacyjne określono, dokonując pomiarów w warunkach pogody bezchmurnej. Stwierdzono zmniejszenie natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego
w Krakowie w porównaniu z terenem pozamiejskim o 12−13% latem, 19% jesienią i 26%
zimą. Jednocześnie zanotowano zwiększenie natężenia promieniowania rozproszonego
o 10−14% wiosną i jesienią oraz 17−20% latem i zimą. Promieniowanie całkowite było
w Krakowie mniejsze o 3-6% w półroczu letnim, o 8% jesienią i 14% zimą. T. Niedźwiedź
i in. (1984) wykonali badania porównawcze natężenia promieniowania słonecznego na
stacjach w Ogrodzie Botanicznym i w Balicach w latach 1966−1975. Do centrum miasta
docierało o 3−6% mniej promieniowania całkowitego latem, 8% na wiosnę i w jesieni
oraz 15% w zimie. Promieniowanie bezpośrednie było w centrum mniejsze o 12−13% latem, 19% w przejściowych porach roku i 26% w zimie. Promieniowanie rozproszone było
w centrum większe o 10−14% na wiosnę i w jesieni oraz 17−20% w zimie i latem. M. Hess
i Z. Olecki (1990a, b) stwierdzili, że w latach 1968−1985 promieniowanie bezpośrednie
było w Krakowie o 17% mniejsze niż w Gaiku-Brzezowej (latem 15%, zimą 40%), promieniowanie rozproszone większe o 7% (latem 20%), całkowite zaś mniejsze o 10−25% zimą
i 2−7% latem. Z. Olecki (1992) zbadał zmiany współczynnika przezroczystości atmosfery
w Krakowie i na stacji pozamiejskiej w Gaiku-Brzezowej w latach 1968−1985. W Gaiku-Brzezowej występowały regularne zmiany w ciągu roku (wyższe wartości zimą), bez wyraźnej tendencji wieloletniej. W Krakowie przezroczystość powietrza była cały rok mniejsza, nie zaobserwowano zmian sezonowych, a wartości współczynnika były silnie zależne
od zanieczyszczenia powietrza. Badania usłonecznienia w Krakowie w latach 1884−1990
(Obrębska-Starklowa i in. 1997) dowiodły, że w drugiej połowie XX w. sumy roczne usłonecznienia były o ponad 110 godzin mniejsze niż poza miastem (10%), ale zimą różnica
ta rośnie nawet do 40%; główną przyczyną były zanieczyszczenia powietrza osłabiające
dopływ promieniowania bezpośredniego.
W Krakowie w czasie występowania wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza
mogą się pojawić lokalne opady atmosferyczne (Dworak i in. 2000). J. Lewińska (1967)
w latach 1951−1960 stwierdziła większe sumy roczne opadów w mieście niż poza miastem.
Poza miastem wahały się one od 500 do 700 mm, a w mieście przekraczały w niektórych
obszarach 800 mm, co można wiązać z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie
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w tamtych latach. Jak pisała M. Morawska-Horawska (1980), 8.12.1978 r. przez 7 godzin
wystąpił w Krakowie słaby opad śniegu mimo warunków synoptycznych niesprzyjających utworzeniu się opadu. Został on wywołany prawdopodobnie wysokim stężeniem
pyłu zawieszonego i SO2. W. Wiatrak (1984) stwierdził częste występowanie opadów pochodzenia przemysłowego w rejonie Huty im. Lenina. Szczególnie intensywny był opad
śniegu 21.02.1980 r. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, R. Twardosz (1996)
zanalizował liczbę dni z opadem śladowym w Krakowie w latach 1863−1995. Od końca
lat 50. XX w. średnia roczna liczba takich dni wynosiła 44, podczas gdy wcześniej było ich
tylko 13; przyczyną tego zjawiska może być znaczne zwiększenie w tym okresie ilości zanieczyszczeń powietrza i nasilenie procesów konwekcyjnych na skutek dużej emisji ciepła
sztucznego, zwłaszcza z zakładów przemysłowych.
Przedstawiony przegląd badań i osiągnięć w zakresie mezoklimatu Krakowa pozwala
stwierdzić, że wpływ rzeźby terenu na klimat tego miasta był, jak dotąd, uwzględniany
w niewielkim stopniu. Zagadnienie m.w.c. było badane najszerzej poprzez porównanie
danych ze stacji w Balicach i Ogrodzie Botanicznym, czyli z punktów znajdujących się
w obrębie doliny Wisły. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że stacja w Ogrodzie Botanicznym usytuowana jest co prawda w centrum miasta, ale wśród zieleni wysokiej, zatem wyniki pomiarów nie są reprezentatywne dla typowych warunków miejskich,
czyli zwartej zabudowy. Wpływ rzeźby na kształtowanie się temperatury powietrza badano łącznie z wpływem obecności powierzchni miejskiej. Jedynie badania zorganizowane przez J. Lewińską w latach 1975−1978 w postaci sieci pomiarowej na terenie miasta
i okolic stwarzały szansę na poznanie faktycznego zróżnicowania termicznego Krakowa.
W publikacjach wydanych na podstawie tych badań, omówionych powyżej, przyjęto jednak zasadę, aby porównywać pomiary z różnych części miasta z uśrednionymi pomiarami
z kilku stacji pozamiejskich, mimo że stacje te były usytuowane w różnych formach terenu. Ponadto pomiary wykonywano jedynie w dzień, za reprezentatywne dla nocy uznano
wartości temperatury minimalnej. Nie zachowały się, niestety, podstawowe dane z badań
terenowych, zatem dziś niemożliwe jest np. opracowanie wyników tych pomiarów w inny
sposób. Uzyskane wówczas wyniki należy dziś traktować jedynie jako orientacyjne, gdyż
w ciągu ostatnich 30 lat w Krakowie powstały liczne nowe osiedla mieszkaniowe i wiele
obszarów, wówczas pozamiejskich, położonych w różnych formach terenu, dziś stanowi
część miasta (patrz rozdział 3). Próby wyznaczania intensywności m.w.c. podejmowane
przez innych autorów także obarczone były brakiem choćby kilku pomiarów nocą i ryzykownym doborem stacji pozamiejskich.
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ROZDZIAŁ 3
     

Lokalne czynniki kształtujące
mezoklimat Krakowa

Niniejsza praca dotyczy zmian mezoklimatu Krakowa w latach 1971−2005, a był to okres
licznych przemian w środowisku geograﬁcznym miasta. Spośród wielu czynników kształtujących klimat miasta (przedstawionych w rozdziale 1) na szczególną uwagę zasługują:
budowa geologiczna i rzeźba terenu oraz pokrywa glebowa, a także zmiana powierzchni
miasta, liczby jego ludności, różnice w użytkowania terenu i zanieczyszczeniu powietrza.

3.1. Budowa geologiczna, rzeźba terenu i pokrywa glebowa
Według regionalizacji ﬁzycznogeograﬁcznej J. Kondrackiego (2000) obszar krakowski
(zdeﬁniowany w rozdziale 1) należy do Północnego Podkarpacia, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Wyżyny Małopolskiej i Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jest to teren o znacznym
zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego. K. German (2000−2001) opracowała podział
województwa małopolskiego na makro- i mezoregiony ﬁzycznogeograﬁczne, nawiązując
do regionalizacji Kondrackiego. W podziale German obszar krakowski należy do Pogórza Wielickiego, Podgórza Krakowskiego, Rowu Skawińskiego, Pomostu Krakowskiego,
Obniżenia Cholerzyńskiego, Garbu Tenczyńskiego, Rowu Krzeszowickiego, Równiny
Nadwiślańskiej, Wyżyny Krakowskiej, Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Natomiast w podziale geomorfologicznym (Tyczyńska 1968, 1974) na tym samym
obszarze wyróżniamy: Pradolinę Wisły, Skłon Wyżyny Małopolskiej, Zrąb Sowińca, Izolowane Zręby Bramy Krakowskiej i Wysoczyznę Krakowską. Do tego podziału nawiązał
M. Hess (1974b), wyróżniając następujące regiony mezoklimatyczne na terenie Krakowa:
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I. Region dna doliny Wisły: Ia – subregion równiny niskich teras (z odmianą klimatu
miejskiego), Ib − subregion równiny wyższych teras (z odmianą klimatu miejskiego),
II. Region południowego skłonu Wyżyny Krakowskiej, III. Region Wysoczyzny Krakowskiej, IV. Region Zrębu Sowińca: IVa – subregion chłodnych i wilgotnych stoków północnych, IVb – subregion ciepłych i suchych stoków południowych, V. Region izolowanych
zrębów Bramy Krakowskiej. Stwierdził on, że rzeźba terenu ma decydujące znaczenie
w kształtowaniu mezoklimatu obszaru Krakowa.
Dla interpretacji wyników badań zaprezentowanych w kolejnych rozdziałach istotne
jest zróżnicowanie środowiska omawianego terenu tak na osi N-S, jak też W-E. W proﬁlu N-S można mówić o równoleżnikowym układzie głównych jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych. Na północy obszaru są to skłony i wierzchowiny Wyżyny Krakowskiej, Wyżyny
Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Część środkowa to przede wszystkim dolina
Wisły, płynącej przez Pomost Krakowski i Równinę Nadwiślańską, zaś na południu omawiany obszar zamykają Podgórze Krakowskie i próg Pogórza Wielickiego, zatem dolina
Wisły od północy i od południa sąsiaduje z wypukłymi formami terenu. Różnica wysokości między dnem doliny a wierzchowinami sąsiednich jednostek w bezpośrednim
sąsiedztwie doliny to około 100 m (gdyby brać pod uwagę całe mezoregiony, różnica ta
wzrasta do 200 m). W proﬁlu W-E istotne jest dużo większe urozmaicenie rzeźby terenu
w części zachodniej omawianego obszaru niż w części wschodniej. Na zachodzie obniżenia tektoniczne (Rów Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie, Rów Krzeszowicki) przeplatają się ze zrębami tektonicznymi o wys. 250−350 m n.p.m. (Garb Tenczyński i izolowane zręby Pomostu Krakowskiego), a dolina Wisły tworzy przełomy i jest wąska nawet do
1 km, zaś wysokości bezwzględne nie przekraczają 220 m n.p.m. Na wschodzie natomiast
(Równina Nadwiślańska) dolina Wisły z rozwiniętym systemem teras rozszerza się do
około 10 km. Obszar Krakowa jest zatem ograniczony wypukłymi formami terenu od
północy, zachodu i południa.
Centrum Krakowa leży w znacznej części w sterasowanym dnie doliny Wisły, na wysokości około 200 m n.p.m. − w wąskiej, zachodniej części doliny i w streﬁe przejściowej
między wąską i szeroką, wschodnią częścią doliny. Dzielnice północne położone są częściowo w mezoregionach Wyżyny Krakowskiej, Wyżyny Miechowskiej oraz Płaskowyżu
Proszowickiego, które przy granicach miasta osiągają wysokości około 270−300 m n.p.m.,
dzielnice południowe wkraczają zaś na obszar mezoregionów Podgórze Krakowskie i Pogórze Wielickie, wznosząc się do wysokości średnio około 270−300 m n.p.m. (najwyższy punkt
miasta jest położony na granicy Krakowa i Sygneczowa: 368 m n.p.m.) (German 2007).
Większość obszaru zabudowanego Krakowa jest usytuowana w sterasowanym dnie
doliny Wisły. Oddając należny szacunek wysiłkom badaczy opisujących mnogość form
terenu, o różnym wieku i genezie, jakie występują na obszarze krakowskim (m.in. Tyczyńska 1968, 1974), na potrzeby niniejszej pracy przyjęto uproszczony obraz rzeźby omawianego terenu. W dalszej części opracowania mowa będzie o dnie doliny i pod tym pojęciem
będą rozumiane tereny położone do około 40 m nad dnem doliny Wisły (czyli do około
240 m n.p.m.). Będą też używane określenia: „skłon Wyżyny” i „Wysoczyzna” dla opisania
terenów położonych odpowiednio w północnej (Skłon Wyżyny Małopolskiej) i południowej (Wysoczyzna Krakowska) części omawianego obszaru, na wysokości około 50 m nad
dnem doliny Wisły. Ponadto pod pojęciem „wierzchowin” będą rozumiane tereny znajdu48
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jące się na północy i południu omawianego obszaru, na wierzchowinach Wyżyny Małopolskiej i Pogórza Wielickiego, około 100 m nad dnem doliny Wisły. Uproszczenie to jest
podyktowane celem pracy i dążeniem do jasności przekazu: rzecz dotyczy klimatu miasta, a rzeźba terenu jest tylko jednym z elementów, który na niego oddziałuje, a ponadto
tylko niektóre aspekty rzeźby terenu (np. deniwelacja, orientacja doliny) mają znaczenie
w dalszych rozważaniach.
Jak wspomniano w rozdziale 1, wpływ rzeźby terenu na klimat miasta jest zagadnieniem stosunkowo słabo zbadanym. Natomiast podłoże geologiczne jest zupełnie ignorowane w badaniach klimatu miasta, gdyż uważa się je za znacznie mniej istotne od użytkowania terenu. Warto jednak zwrócić uwagę, że w środkowej części obszaru krakowskiego
w podłożu występują iły mioceńskie, zaś izolowane zręby tektoniczne, stanowiące założenia wzniesień, podobnie jak Wyżyna Krakowska zbudowane są z wapieni jurajskich (miejscami kredowych). Wzniesienia Wyżyny Miechowskiej tworzy głównie opoka kredowa,
podobnie jak Płaskowyż Proszowicki. Podgórze Krakowskie powstało ze sfałdowanych
utworów mioceńskich (głównie iłów), a Pogórze Wielickie ze sfałdowanych skał ﬂiszowych. Na całym tym obszarze występują również utwory czwartorzędowe przykrywające
(choć nie na całej powierzchni) wymienione starsze osady. Wśród nich na uwagę zasługują plejstoceńskie ﬂuwioglacjalne piaski, żwiry oraz późnoplejstoceńskie lessy. Wśród
utworów holoceńskich należy wymienić osady aluwialne Wisły i jej dopływów, osady
podstokowe oraz osady organiczne (torfy) w znacznym już stopniu przekształcone w wyniku osuszenia obniżeń (German 2000−2001). Ta mozaika geologiczna podłoża przekłada
się na zróżnicowanie pokrywy glebowej. Według S. Skiby i in. (2008) na obszarach zabudowanych dominują gleby antropogeniczne (Anthrosols, w tym: gleby urbanoziemne
(Urbisols), ogrodowe (Hortisols) i gleby zmienione przez przemysł (Technosols). Na północ
i północny wschód od kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, na Płaskowyżu Proszowickim występują głównie czarnoziemy typowe (Haplic Chernozems), zaś na południe
i południowy wschód od kombinatu, na Równinie Nadwiślańskiej – gleby aluwialne: mady
właściwe (Haplic Fluvisols) i mady brunatne (Cambic Fluvisols). Na północnych obrzeżach
miasta, na skłonie Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Miechowskiej, występują głównie gleby
brunatnoziemne: gleby brunatne właściwe i wyługowane (Eutric Cambisols), wykształcone na pyłowych utworach lessowych, oraz gleby brunatne deluwialne (Fluvic Cambisols).
Natomiast w południowej części miasta, na Podgórzu Krakowskim i Pogórzu Wielickim,
przeważają gleby płowe typowe, zaciekowe i opadowo-glejowe (Luvisols – Haplic, Glossic,
Albeluvic, Stagnic), wykształcone na utworach lessopodobnych, oraz gleby brunatne kwaśne (Dystric Cambisols), wykształcone na utworach ﬂuwioglacjalnych. Poza tym na zachód
od doliny Wilgi znajduje się obszar występowania powstałych na iłach mioceńskich gleb
czarnoziemnych: czarnych ziem (Mollic Gleysols) oraz gleb brunatnych właściwych oglejonych (Eutri-Gleyic Cambisols). W zachodniej części miasta, na Zrębie Sowińca i w Mydlnikach, podobnie jak na Podgórzu Krakowskim i Pogórzu Wielickim, przeważają gleby
płowe typowe, zaciekowe i opadowo-glejowe (Luvisols – Haplic, Glossic, Albeluvic, Stagnic), zaś na izolowanych skałkach – należące do gleb inicjalnych i słabo ukształtowanych
(Leptosols): rędziny właściwe i rędziny brunatne (Rendzic Leptosols, Calcaric Leptosols),
a także głębsze gleby bielicoziemne: bielice i gleby rdzawe (Podzols, Brunic Arenosols), wykształcone na piaskach ﬂuwioglacjalnych, oraz nalessowe gleby płowe typowe, zaciekowe
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i opadowo-glejowe (Luvisols – Haplic, Glossic, Albeluvic, Stagnic). Również w zachodniej
części miasta, na terenach sąsiadujących bezpośrednio z korytem Wisły, znajdują się duże
obszary gleb hydrogenicznych: murszastych i murszowatych (Histic Arenosols) oraz gleb
organicznych (Histosols): torfowych i murszowych. W dolinach dopływów Wisły dominują gleby aluwialne: mady właściwe (Haplic Fluvisols) oraz – na wyższych terasach – mady
brunatne (Cambic Fluvisols).
Duże zróżnicowanie pokrywy glebowej, jak też występowanie wychodni skał węglanowych w wielu miejscach omawianego terenu może powodować znaczące modyﬁkacje
poszczególnych składników bilansu cieplnego i w ten sposób wpływać na zróżnicowanie
przestrzenne temperatury powietrza, zwłaszcza na obszarach pozamiejskich, stanowiących tło porównawcze dla pomiarów w mieście.

3.2. Powierzchnia miasta i liczba ludności
W 1970 r. powierzchnia Krakowa wynosiła 230 km2, ludność 584,9 tys. osób, gęstość zaludnienia 2543 osoby na km2, a zasoby mieszkaniowe 411,1 tys. izb. Z dniem 1 stycznia 1973 r. do Krakowa przyłączono kolejne tereny. W wyniku zmian administracyjnych
powierzchnia miasta wzrosła do 322,3 km2, a pozostałe wskaźniki osiągnęły następujące
wartości: 657,3 tys., 2039 osoby na km2 i 482,2 tys. Kolejny wzrost powierzchni miasta
nastąpił 1 stycznia 1986 r., do 326,8 km2, pozostałe wskaźniki wyniosły (1990 r.): 750,5
tys., 2296 osoby na km2 i 700 tys. (Bromek, Kortus 1972, Mydel 1996). W 2000 r. Kraków
liczył 738,2 tys. mieszkańców (Rocznik statystyczny Krakowa 2000), zaś w 2005 r. ludność
Krakowa liczyła 757,4 tys. (Rocznik statystyczny Krakowa 2005). Od 1986 r. powierzchnia miasta nie zmieniła się, ale użytkowanie terenu podlegało i nadal podlega znacznym
zmianom, co jest istotnym czynnikiem klimatotwórczym w skali lokalnej. Liczba ludności,
która wykazywała pewne ﬂuktuacje przy generalnie tendencji wzrostowej, po roku 1989
zasadniczo nie zmieniła się w sposób istotny z punktu widzenia klimatu miasta. Należy
jednak w tym miejscu zaznaczyć, że obecne sposoby ewidencji ludności nie umożliwiają
określenia faktycznej liczby osób mieszkających w Krakowie, zwłaszcza czasowo (np. studenci). Zatem oﬁcjalne statystyki, podane powyżej, z pewnością są zaniżone, prawdopodobnie o około kilkadziesiąt tysięcy osób, nie ma jednak możliwości ich weryﬁkacji. W tej
sytuacji konieczna jest analiza zmian w użytkowaniu terenu i zanieczyszczeniu powietrza,
gdyż liczba ludności zwykle jest wykorzystywana w klimatologii miejskiej jako wskaźnik
pośrednio o nich informujący. Przykładowo, jak podają np. T.R. Oke (1987), I. Camilloni
i V. Barros (1997) czy S.D. Chow i M. Roth (2006), w badaniach m.w.c. liczbę ludności
miasta można uznać za wskaźnik jego wielkości. Nawet wsie czy małe miasta, z liczbą
ludności około 1000 osób, tworzą m.w.c. o intensywności 2,0−2,5°C. Liczba ludności
i maksymalna intensywność m.w.c. w Europie wykazują zależność opisaną wzorami:
max ∆Tu-r = 2,01 log P – 4,06 (°C) (Oke 1973)
max ∆Tu-r = 1,92 log P – 3,46 (°C) (Park 1987, za: Unger 1992),

50

Lokalne czynniki kształtujące mezoklimat Krakowa

gdzie:
max ∆Tu-r − maksymalna intensywność m.w.c.
P – liczba ludności miasta.
Potwierdziły to także badania S.J. Toroka i in. (2001, za: Jin i in. 2005). C. Yagüe i in.
(1991) zwracają jednak uwagę, że należy z dużą ostrożnością podchodzić do korelowania
wieloletnich zmian intensywności m.w.c. ze zmianami liczby ludności miasta, gdyż np.
różnice pomiędzy miastami, dotyczące cech rozwoju urbanistycznego czy częstości występowania sytuacji synoptycznych szczególnie sprzyjających rozwojowi m.w.c., mogą być na
tyle istotne, że otrzymane wyniki będą bardzo zróżnicowane pomimo prowadzenia badań
w miastach o podobnej liczbie ludności. Jak się wydaje, ważniejsze w rozważaniach dotyczących klimatu miasta jest użytkowanie terenu, o czym traktuje kolejny podrozdział.

3.3. Użytkowanie terenu
Lata 1960−1990 to okres względnie zrównoważonego i zintegrowanego przestrzennie
i funkcjonalnie rozwoju Krakowa, z silną ekspansją obszarów zainwestowania miejskiego.
Rozwijano tereny przemysłowe i zajmowano nowe tereny na potrzeby wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego. W latach 1965−1985 na terenie Płaszowa, Prokocimia
i Bieżanowa powstał rozległy Zespół Przemysłowo-Składowy. W latach 1975−1985 powstały osiedla Kościuszkowskie, Dywizjonu 303 i 2. Pułku Lotniczego w Nowej Hucie-Czyżynach oraz osiedla Bronowice Małe, Bronowice Północ i Południe, Prądnik Biały
i Prądnik Czerwony. W latach 70. osiedla bloków mieszkalnych powstały na os. Cegielniana, Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów. W 1980 r. oddano do użytku kampus AWF
i budynki Politechniki w Czyżynach, a w latach 1980−1990 powstały osiedla Ruczaj i Ruczaj-Zaborze, a także Piaski Nowe, Wola Duchacka – Wschód i Zachód, oraz starsze bloki
osiedla Kurdwanów. W latach 90. osiedle Kurdwanów było dalej rozbudowywane, a ponadto pojawiła się na szerszą skalę zabudowa domów jednorodzinnych i osiedli suburbialnych w Klinach, Jugowicach, Swoszowicach, Kobierzynie, Woli Justowskiej, Chełmie,
Bronowicach Małych, Bronowicach Dużych (Mydel 1996, Zborowski 2005).
Biorąc pod uwagę obszar Krakowa w granicach z 1986 r., można stwierdzić, że w latach 1950−2003 udział użytków rolnych w powierzchni miasta zmalał o 32,49% (z 81,45%
w 1950 r. do 48,96% w 2003 r.). Pod pojęciem użytków rolnych należy rozumieć grunty orne, sady, łąki, pastwiska. W tym samym czasie wzrósł (o 24,32%) udział terenów
osiedlowych zabudowanych, niezabudowanych i zieleni osiedlowej (z 6,31 do 30,63%),
o 5,17% udział terenów komunikacyjnych (z 4,67 do 9,84%), o 1,45% udział gruntów zajętych przez lasy oraz zadrzewienia i zakrzewienia (3,19 do 4,64%), o 0,83% udział gruntów
zajętych przez wody płynące i stojące oraz rowy (z 1,31 do 2,14%), o 0,45% udział terenów
tzw. różnych (z 1,88 do 2,33%), o 0,22% udział gruntów zajętych przez użytki kopalne
(z 0,33 do 0,55), o 0,05% udział nieużytków (z 0,86 do 0,91%) (Luchter 2006). Przyrosty
i ubytki w poszczególnych kategoriach nie następowały w tym okresie równomiernie, co
ukazuje tabela 3.1.
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Tab. 3.1. Udział (%) poszczególnych rodzajów użytkowania terenu w powierzchni Krakowa
w latach 1950–2003
Table 3.1. Share (%) of particular land use types in the area of Kraków city in the years 1950–2003

Objaśnienia: a – dane dla Krakowa w granicach z 1 stycznia 1973 r.;
b – dane dla Krakowa w granicach z 1 stycznia 1986 r.
Explanations: a – data for Kraków in the borders of 1st Jan. 1973;
b – data for Kraków in the borders of 1st Jan. 1986
Źródło: na podstawie Luchter 1990, 1997a, 2001, 2006 oraz dane niepublikowane
udostępnione przez dr B. Luchtera.
Source: based on Luchter 1990, 1997a, 2001, 2006 and unpublished data provided by Dr. B. Luchter.

W tabeli 3.1 zestawiono dane opracowane przy wykorzystaniu klasyﬁkacji użytkowania gruntu zgodnej z zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dn.
20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntu (Monitor Polski Dz. Urz. PRL, nr 11 z dn.
25 marca 1969 r., poz. 98), natomiast opracowanie prezentujące stan w 1983 r., wykonane
wg nieco innej klasyﬁkacji, pokazało, że użytki zielone stanowiły 68,8% powierzchni miasta (w tym użytki rolne 55%), użytki techniczne 26,1% (w tym zabudowa mieszkaniowa
5%, tereny przemysłowe 9%), wody 1,8%, nieużytki 1,3% (Luchter 1990). Dane dla poszczególnych dzielnic pokazuje tabela 3.2.
W latach 1960−1983 udział użytków rolnych zmalał z 68% do 55%, przy czym największe ubytki miały miejsce w Bieńczycach, Prokocimiu i Woli Duchackiej. Tereny te
prawie w całości zostały przekształcone w użytki techniczne. Udział powierzchni terenów
leśnych wzrósł o 5%. W tych latach miały miejsce działania zmierzające do wyrównania
dysproporcji w zakresie gospodarki gruntami i struktury przestrzennej Krakowa, spowodowanych budową kombinatu metalurgicznego i towarzyszącej mu dzielnicy mieszkaniowej. Inwestycje mieszkaniowe realizowano w południowo-wschodniej i północnej
części miasta (Luchter 1992, 1993, 2005). Przemiany użytkowania terenu w kolejnych
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Tab. 3.2. Udział (%) poszczególnych rodzajów
latach w rozbiciu na poszczególne dzielnice
użytkowania terenu w powierzchni
zostały wykonane jedynie dla wybranych
dzielnic Krakowa w 1983 r.
jednostek: Śródmieścia, Podgórza, Bronowic Wielkich, Woli Duchackiej i zespołu
Table 3.2. Share (%) of particular land use types
przemysłowo-składowego Płaszów-Prokoin the area of the Kraków’s districts in 1983
cim. W Śródmieściu w latach 1983−1995
zmiany użytkowania ziemi były nieznaczne. Użytki techniczne zajmują niecałe 72%
powierzchni tej dzielnicy, użytki zielone –
28%, nieużytki to 0,2%. Różnice w udziale
poszczególnych typów użytkowania terenu
w powierzchni dzielnicy między rokiem
1983 i 1995 nie przekroczyły 1%, natomiast zmiany strukturalne były znaczące
(Luchter 1994, 1997b, 2004), jednak nie
ma to znaczenia dla niniejszego opracowania i dlatego zostanie pominięte.
Objaśnienia: Kro – Krowodrza, NH – Nowa
Analiza zmian użytkowania terenu
Huta, Pod – Podgórze, Śród – Śródmieście
w Podgórzu została wykonana dla okresu
Explanations: Kraków’s districts: Kro – Krowo1983−2001. W 2001 r. rolnicze użytki ziedrza, NH – Nowa Huta, Pod – Podgórze,
lone zajmowały 4,42% powierzchni dzielŚród – Śródmieście
nicy, lasy 3,27%, pozostałe użytki zielone
Źródło: na podstawie Luchter 1990.
24,82%, tereny przemysłowe i usługowe
27,68%, tereny komunikacyjne 18,64%,
Source: based on Luchter 1990.
zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy
6,73%, pozostałe użytki techniczne 4,06%,
wody 3,36%, tereny specjalne 0,76%, a nieużytki 6,26%. W porównaniu z rokiem 1983
udział użytków zielonych zmalał o 2,63%, zaś udział nieużytków wzrósł o 2,24% i użytków
technicznych o 0,57%. Nastąpił całkowity zanik użytków kopalnych, zmalała powierzchnia zajęta przez przemysł przetwórczy i bazy, a wzrosła powierzchnia zajęta przez magazyny, hurtownie i składy. Zanotowano znaczny przyrost powierzchni zajmowanej przez nieużytki, co wiąże się z zaprzestaniem eksploatacji kopalnianej, opuszczaniem budynków
przez byłych użytkowników czy pozostawieniem niedokończonych inwestycji. Tereny
zabudowy mieszkaniowej uległy tylko niewielkim zmianom (przyrost udziału o 0,23%),
zaś terenów komunikacyjnych znacznie przybyło (wzrost udziału o 2,37%) (Luchter 2003,
2004).
Badania zmian użytkowania terenu w Bronowicach Wielkich wykonano dla okresu
1983−2000. W 2000 r. rolnicze użytki zielone zajmowały 23,18% powierzchni dzielnicy,
lasy 1,20%, pozostałe użytki zielone 16,56%, tereny przemysłowe i usługowe 6,40%, tereny
komunikacyjne 9,45%, zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy 5,71%, pozostałe użytki
techniczne 0,13%, wody 0,19%, tereny specjalne 12,21%, a nieużytki 24,97%. W porównaniu z rokiem 1983 udział użytków zielonych zmalał o 30,02%, udział nieużytków wzrósł
aż o 24,48%, a udział wszystkich użytków technicznych wzrósł o 5,60%. Spadek udziału
użytków zielonych dotyczy wyłącznie użytków rolnych, przyrost nieużytków to skutek
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opuszczenia budynków w złym stanie technicznym przez byłych użytkowników, ale także
porzucanie na trwałe uprawy ziemi na znacznych obszarach (Luchter 2002, 2004).
Wola Duchacka to obszar położony między silnie zurbanizowaną strefą centralną
a strefą rolniczą Krakowa. Badania z lat 1983−1994 wykazały, że udział użytków zielonych
na tym obszarze zmalał o 6,15%, użytków technicznych wzrósł o 2,13%, a nieużytków
o 4,02%. W 1994 r. rolnicze użytki zielone zajmowały 19,76% powierzchni dzielnicy, lasy
1,45%, pozostałe użytki zielone 26,69%, tereny przemysłowe i usługowe 18,04%, tereny
komunikacyjne 14,16%, zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy 6,27%, pozostałe użytki techniczne 0,53%, wody 0,14%, pozostałe użytki 0,59%, a nieużytki 12,37%. Spadek
udziału powierzchni użytków rolnych był skutkiem przejmowania tych terenów pod zabudowę osiedlową i budowę arterii komunikacyjnych. W obrębie użytków technicznych
zanotowano spadek powierzchni terenów przemysłowych, a wzrost terenów magazynowo-składowych i handlowych (Luchter 1996).
W Krakowie znajduje się 25 zespołów przemysłowo-składowych. Szczegółowo przebadane zostały przemiany użytkowania ziemi w zespole Płaszów-Prokocim w latach 1983−1993.
Dominują tam bazy, magazyny i składy (63% powierzchni zespołu) wybudowane w latach
60. i 70. XX w., a nie obiekty przemysłowe. Przemiany na tym obszarze rozpoczęły się po
1989 r. i są charakterystyczne dla innych terenów tego typu. Wszystkie tereny zielone, które
w 1983 r. zajmowały ok. 3% powierzchni, zostały zamienione na użytki techniczne. Podstawowe procesy inwestycyjne zostały zakończone. Znacznie wzrosła powierzchnia handlowa
i powierzchnia placów składowych, a także liczba zakładów rzemieślniczych. Zaobserwowane zmiany mają zatem głównie charakter jakościowy, nie ilościowy (Luchter 1995).
Podsumowując, można stwierdzić, że w okresie 1971−2005 miały miejsce znaczące
zmiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie. Niektóre rodzaje zmian rozpoczęły się dopiero po 1989 r. i dotknęły głównie tereny położone poza centrum miasta. Maleje udział
użytków zielonych w powierzchni miasta na rzecz użytków technicznych. Powierzchnia
terenów komunikacyjnych znajdujących się w granicach miasta zwiększyła się w latach 90.
XX w. od 2974 ha w 1990 r. do 3043 ha w 1997 r. i 3281 ha w 2005 r. (Rocznik statystyczny
miasta Krakowa 1998, Rocznik statystyczny Krakowa 2005). Zanotowane w ostatnim okresie przyrosty udziału nieużytków w powierzchni badanych dzielnic są efektem z jednej
strony zaniechania rolniczego użytkowania ziemi, z drugiej zaś likwidacji wielu obiektów przemysłowych. Grunty są jednak przejściowo nieużytkowane. Tereny te przeznacza
się najczęściej pod żywiołowo rozwijające się budownictwo mieszkaniowe (zarówno jedno- jak i wielorodzinne), tereny komunikacyjne, a także usługowe (zwłaszcza handlowe).
Wszystko to świadczy o procesach transformacyjnych zachodzących w strefach miasta:
podmiejskiej, przedmiejskiej zewnętrznej i przejściowej. Niespotykane one były w streﬁe
centralnej, tj. w Śródmieściu, które pod względem urbanistycznym zostało już wcześniej
ukształtowane (w tej części miasta obiekty dotychczas użytkowane jako mieszkalne zaczynają pełnić funkcje usługowe) (Luchter 1996, 2002, 2003, 2004).
A. Zborowski (2005) przeanalizował rozwój strefy podmiejskiej Krakowa na tle regionu miejskiego Krakowa w latach 1978−1998 i stwierdził, że strefa ta rozwinęła się głównie
na południe i północny zachód od granic miasta, natomiast na terenach położonych na
wschód od granic miasta nie nastąpiły żadne zmiany i gminy tam położone nie są zaliczane do strefy podmiejskiej.
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Dla okresu 1990−2006 można oszacować zmiany w powierzchni terenów zabudowanych w obszarze krakowskim na podstawie analizy danych z bazy Corine Land Cover
(CLC), przeprowadzonej dzięki uprzejmości i pomocy Pana mgr Jakuba Walawendera
(IMGW Oddział Kraków/IGiGP UJ). Jak widać na ryc. 3.1, nowe tereny zabudowane pojawiają się na badanym obszarze głównie między Wieliczką a Krakowem i jako kontynuacja zabudowy w północnej części miasta. Przy opracowaniu ryciny za tereny zabudowane
uznano obszary skategoryzowane w CLC jako: zabudowa luźna, zabudowa zwarta, strefy
przemysłowe lub handlowe, tereny komunikacyjne i związane z komunikacją (drogową
i kolejową), porty, lotniska, miejsca eksploatacji odkrywkowej, zwałowiska i hałdy, budowy, miejskie tereny zielone, tereny sportowe i wypoczynkowe. Na terenie miasta udział
terenów zabudowanych wzrósł od roku 1990 do 2006 z 37% do 43%, natomiast na obszarze znajdującym się poza granicami miasta, ale w omawianym obszarze, w tym samym
okresie udział terenów zabudowanych wzrósł tylko z 4 do 5%. Tereny oznaczone na rycinie kolorem zielonym to tereny, które z zabudowanych zmieniły się w niezabudowane
– o procesach z tym związanych wspomniano powyżej. Można zatem stwierdzić, że po
roku 1989 wzrost udziału terenów zabudowanych był na omawianym obszarze relatywnie niewielki i koncentrował się w północnej i południowej części miasta, na wypukłych
formach terenu.
Jak podkreśla T.R. Oke (1987), gęstość i geometria zabudowy miejskiej mają kluczowe
znaczenie w kształtowaniu struktury przestrzennej i intensywności m.w.c. poprzez modyﬁkacje tak promieniowania słonecznego dochodzącego do obszaru miasta, jak też promieniowania długofalowego emitowanego przez miasto. W rozdziale 1 zwrócono uwagę
na badania dowodzące, że rozwój terytorialny miasta powoduje zwiększenie obszaru występowania i intensywności m.w.c., zmniejszenie dobowych amplitud temperatury powietrza oraz wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, ale także na przykłady badań
niepotwierdzających tych reguł. Są to jednak wyniki dla miast położonych na terenach
o mało urozmaiconej rzeźbie. Wyniki badań przedstawione w dalszej części pracy mają
dać m.in. odpowiedź na pytanie: czy i jak w przypadku miasta położonego w dolinie te
reguły się sprawdzają?

3.4. Zanieczyszczenia powietrza
Emisja zanieczyszczeń powietrza w mieście zależy głównie od liczby mieszkańców oraz
wielkości emisji przemysłowych i transportowych. Imisja zanieczyszczeń powietrza na
danym terenie jest natomiast zależna przede wszystkim od wielkości emisji, tak lokalnych,
jak też w rejonach sąsiednich, oraz od warunków dyspersji zanieczyszczeń, panujących
w danym momencie.
Liczba ludności Krakowa od połowy lat 80. XX w. wykazuje relatywnie nieznaczne
zmiany (patrz podrozdział 3.2), zatem czynnik ten może być pominięty przy rozważaniach nad przyczynami zmian zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza po 1989 r. Ważnymi
źródłami zanieczyszczeń powietrza w Krakowie są transport i komunikacja samochodowa. Zmiany liczby wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Krakowie w wybranych latach w okresie 1972−2005 przedstawiono w tab. 3.3.
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W 1972 r. było zarejestrowanych w Krakowie 52,5 tys.
pojazdów samochodowych (Warszyńska 1975). W latach
1988−1993 w Krakowie liczba samochodów osobowych
wzrosła o 30%, a ich łączna liczba osiągnęła 174 520.
Liczba samochodów ciężarowych nieznacznie spadła,
Table 3.3. Number of all vehicles
(in thousands) registered
a liczba autobusów pozostała na tym samym poziomie.
in Kraków in the selected years
Łączna liczba wszystkich pojazdów wyniosła w 1993 r.
in the period 1972–2005
203 680, czyli wzrosła o 34 540 od roku 1988, kiedy wynosiła 169 140 (Problemy zanieczyszczeń... 1994). W 2005 r.
łączna liczba pojazdów zarejestrowanych w Krakowie
wyniosła 383 tys. (Raport o stanie miasta 2008) i można stwierdzić, że w latach 1972−1988 wzrost liczby pojazdów był wolniejszy (przyrost o 116,6 tys. pojazdów)
niż w latach 1988−2005, kiedy to liczba pojazdów wzrosła o 213,9 tys., zatem zmiany ustrojowe zaowocowały
m.in. szybszym przyrostem liczby pojazdów jeżdżących
po Krakowie i emitujących zanieczyszczenia powietrza,
zwłaszcza tzw. zanieczyszczenia komunikacyjne, czyli
tlenki azotu (NOx).
Powierzchnia terenów komunikacyjnych znajdujących
się w granicach miasta zwiększyła się w latach
Źródło: / Source: Warszyńska
90.
XX
w. od 2974 ha w 1990 r. do 3043 ha w 1997 r.
1975, Rocznik... 1998, Rocznik...
i 3281 ha w 2005 r. (Rocznik statystyczny miasta Krako2005, Problemy zanieczyszczeń...
wa 1998, Rocznik statystyczny Krakowa 2005). Badania
1994, Raport o stanie miasta
(2007, 2008, 2009).
WIOŚ w Krakowie z lat 1996−1997 pozwoliły stwierdzić,
że natężenie ruchu drogowego w godzinach szczytu na
ważniejszych arteriach komunikacyjnych miasta wynosiło od ponad 4000 pojazdów na
godzinę na ul. Conrada, Konopnickiej, Al. Krasińskiego i Al. Mickiewicza do ok. 1000
pojazdów na godzinę na ul. Ujastek, Rżąckiej, Tynieckiej czy Witosa (Stan... 1998).
Po 1989 r. nastąpił znaczący wzrost ruchu lotniczego na krakowskim lotnisku w Balicach.
Z jednej strony jest to źródło dodatkowych zanieczyszczeń powietrza, z drugiej – sztucznego ciepła. Liczba pasażerów wzrosła z niespełna 100 tys. osób w 1993 r. do około 500 tys.
w 2003 r. Następnie w 2004 r. w Balicach zaczęły lądować samoloty tanich linii lotniczych,
co spowodowało lawinowy przyrost liczby pasażerów: około 840 tys. w 2004 r. i ponad
1,5 mln w 2005 r. (Międzynarodowy... 2010).
Kolejnym istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest przemysł. Jak podają
J. Lach i in. (1996), w okresie największego rozwoju przemysłu Krakowa (lata 70. XX w.)
miasto emitowało 17% zanieczyszczeń gazowych i 7% pyłowych w skali całego kraju.
W latach 1970−1975 liczba zatrudnionych w przemyśle osiągnęła 140 tys. osób, a udział
w strukturze czynnych zawodowo przekroczył 37%. W 1978 r. spadł do 34,4%, a w 1988 r.
do 28,3%. W latach 70. XX w. 46% wartości produkcji przemysłowej miasta przypadało na hutnictwo żelaza. Zdolność produkcyjna huty była planowana na 1,5 mln t stali,
a z końcem lat 70. osiągnęła 7 mln t stali (Bromek, Kortus 1972, Kortus, Zioło 1996).
W latach 90. XX w. zatrudnienie w przemyśle stopniowo malało: 1990 r. – 90,2 tys., 1997 r.
Tab. 3.3. Liczba wszystkich
pojazdów (w tys.) zarejestrowanych w Krakowie w wybranych
latach w okresie 1972–2005
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– 83,7 tys. osób (Rocznik statystyczny miasta Krakowa 1998). W roku 2000 wyniosło
58,9 tys., a w 2004 spadło do 48,8 tys. (Rocznik statystyczny Krakowa 2005).
Na opisane czynniki antropogeniczne nakłada się szczególne usytuowanie Krakowa,
opisane w podrozdziale 3.1, które modyﬁkuje czynniki meteorologiczne wpływające na
stężenie zanieczyszczeń powietrza. Czynniki te to (Walczewski i in. 2000):
1) prędkość wiatru – wiatr powoduje tzw. wentylację poziomą, usuwanie zanieczyszczeń
z miejsca emisji na obszary dalej położone;
2) intensywność i zasięg mieszania pionowego powietrza – miąższość warstwy mieszania, odpowiada za tzw. wentylację pionową, ocenia się ją na podstawie stratyﬁkacji termicznej warstwy granicznej atmosfery i występowania warstw inwersji termicznej;
3) opady atmosferyczne – wymywają zanieczyszczenia, zwłaszcza pyłowe, z atmosfery,
ale skuteczność tego mechanizmu zależy od rodzaju i natężenia opadu;
4) stan równowagi atmosfery – równowaga stała oznacza pogorszenie warunków wentylacji, a chwiejna – poprawę;
5) temperatura powietrza – ma pośredni wpływ na jakość powietrza, wysoka temperatura sprzyja intensywnej konwekcji, co polepsza mieszanie pionowe; wysoka temperatura powoduje przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza, co prowadzi np. do
powstawania ozonu troposferycznego; niskie temperatury zimą powodują zwiększone spalanie paliw w kotłowniach i paleniskach domowych, co prowadzi do wzrostu
emisji zanieczyszczeń powietrza.
Średnia roczna prędkość wiatru w Krakowie wynosi około 2 m·s-1 i przez około 50%
dni w roku nie przekracza tej wartości (Lewińska i in. 1982, Walczewski i in. 2000), co
oznacza przewagę słabych warunków wentylacji poziomej. Cisze atmosferyczne mają
udział równy około 20−30%, a tylko 35% wiatrów ma prędkość powyżej 5 m·s-1 (Hess,
Olecki 1990b). Położenie Krakowa we wklęsłej formie terenu utrudnia naturalne przewietrzanie miasta, a sama struktura miasta zwiększa szorstkość podłoża w porównaniu z terenem pozamiejskim. A.M. Tomaszewska (1994), badając zależność stężeń zanieczyszczeń
atmosfery od elementów meteorologicznych w sezonie grzewczym 1992/1993, stwierdziła, że w przebiegu dobowym występują 2 maksima (ranne w godz. 9−10 i popołudniowe
w godz. 17−20). Wzrost prędkości wiatru nie we wszystkich punktach miasta powoduje
zmniejszenie stężeń, np. w Podgórzu. Silniejsze wiatry z kierunków NE i NW przynoszą
zanieczyszczenia z odleglejszych źródeł emisji. Zależność stężeń od temperatury powietrza jest wyraźna tylko dla SO2, choć i w tym przypadku bywa niejednoznaczna; wraz
ze spadkiem temperatury zwiększa się udział zanieczyszczeń z palenisk domowych i kotłowni. M. Morawska-Horawska (1978a) badała natomiast pionowy rozkład kierunków
wiatru nad Krakowem. Stwierdziła, że zimą, kiedy panują zazwyczaj sytuacje sprzyjające
występowaniu dużych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza, dzięki istniejącej przewadze wiatrów SW, zanieczyszczenia powietrza emitowane przez Hutę im. Lenina odprowadzane były najczęściej poza obręb miasta. Jednocześnie napływają nad miasto zanieczyszczenia ze Skawiny, położonej na południowy zachód od Krakowa. Zanieczyszczenia
z elektrociepłowni w Łęgu zagrażają głównie wschodniej części miasta.
Specyﬁczne położenie Krakowa sprzyja ponadto tworzeniu się termicznych warstw
hamujących, powstających na skutek inwersji temperatury powietrza lub izotermii. Powodują one osłabienie lub zanik ruchów wstępujących powietrza, co utrudnia rozprzestrze57
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nianie się zanieczyszczeń i prowadzi do znacznego wzrostu ich koncentracji. Obecność
warstw hamujących nad Krakowem powoduje kilkakrotny wzrost stężeń zanieczyszczeń
powietrza w porównaniu z okresem bezinwersyjnym, tym bardziej że większość kominów
nie przekracza wysokości 200 m (Morawska-Horawska 1978b). Występowanie inwersji
dolnej lub wzniesionej do 300 m powoduje kumulowanie zanieczyszczeń pochodzących
z emitorów o niższych wysokościach i jednocześnie odcinanie smug pochodzących z emitorów o wysokościach wyższych niż miąższość inwersji (przykładowo: kominy elektrociepłowni w Łęgu mają wysokość 225 i 260 m). W Krakowie w zimie często występują
inwersje dolne, miąższość warstwy mieszania jest niewielka i przy dłuższym utrzymywaniu się podobnej sytuacji oraz małej prędkości wiatru może dojść do znacznej kumulacji
zanieczyszczeń (Godłowska, Walczewski 1998). T. Niedźwiedź i Z. Olecki (1994) stwierdzili, że wielkość imisji zależy także od sytuacji synoptycznej; sytuacje antycyklonalne są
bardziej niekorzystne niż cyklonalne. Wysoki poziom zanieczyszczeń obserwowano nie
tylko przy występowaniu centrum wyżu, ale także przy adwekcji powietrza z południa
i południowego zachodu, towarzyszącej fenom. Może to być spowodowane przemieszczaniem się zanieczyszczonego powietrza znad Skawiny ponad silną warstwą inwersyjną,
potęgującą kumulowanie się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi. Z punktu widzenia
dyspersji zanieczyszczeń, m.w.c. jest zjawiskiem korzystnym, gdyż intensyﬁkuje ruchy
pionowe atmosfery, a zasięg pionowy m.w.c. nad Krakowem sięga około 200 m (Morawska-Horawska, Cebulak 1981; patrz też rozdział 2). W 1979 r. wykonano sondaże balonowe do wysokości 500 m n.p.g. i stwierdzono, że m.w.c. i inwersja temperatury mogą
występować łącznie i że emisja ciepła antropogenicznego ze źródeł pozaprzemysłowych
powoduje wzrost częstości niskich inwersji nad miastem (do 50 m) (Lewińska 1984).
K. Jarzyna (2004) badał zależność warunków dyspersji zanieczyszczeń w Krakowie od stanu równowagi atmosfery, określanego na podstawie danych sodarowych ze stacji IMGW
w Krakowie-Czyżynach, oraz od sytuacji synoptycznej. Prawdopodobieństwo występowania określonych kategorii stanu równowagi atmosfery w Krakowie zmienia się nie tylko
w przebiegu dobowym, ale również w zależności od występującego zespołu pogodowego.
Stała równowaga atmosfery jest najbardziej prawdopodobna w nocy, przy zespole pogodowym nr 1, który charakteryzuje się występowaniem sytuacji synoptycznych Sa, SWa,
Ca, Ka według kalendarza sytuacji synoptycznych T. Niedźwiedzia (1981). Roczna liczba
dni z mgłą w centrum Krakowa zmalała ze 120 w latach 60. XX w. do około 20 latach
90. XX w. (Wypych 2007), co jest czynnikiem polepszającym warunki aerosanitarne.
Odrębnym zagadnieniem jest przemieszczanie się zanieczyszczeń powietrza emitowanych na terenie Krakowa i napływ do miasta zanieczyszczeń z innych terenów. S. Garlicki (1990) podaje, że w latach 80. XX w. 47% imisji SO2 w Krakowie pochodziło ze źródeł
położonych poza miastem, 35% z sektora bytowego, a 18% z pozostałych źródeł przemysłowych. Badania dotyczące SO2 przeprowadziła M. Morawska-Horawska (Kasina, Morawska-Horawska 1981, Morawska-Horawska 1971, 1978a, b, 1979, Morawska-Horawska, Tumidajski 1986). W latach 1967−1969 stwierdzono znacznie wyższe stężenia SO2
w centrum miasta niż na peryferiach, a najwyższe wartości wystąpiły zimą podczas ciszy
lub słabego wiatru. Badania struktury termicznej dolnej części troposfery nad Krakowem,
sięgającej do wysokości 3000 m, zostały przeprowadzone w roku 1970 i 1972 za pomocą
samolotu PZL 101 „Gawron”. Przyziemne termiczne warstwy hamujące mogą występo58

Ryc. 3.1. Zmiany powierzchni terenów zabudowanych w latach 1990–2006 na obszarze badań
oraz rozmieszczenie stacji meteorologicznych i punktów pomiarów automatycznych,
z których dane wykorzystano w pracy
Figure 3.1. Changes in the built-up land use between 1990 and 2006 in the research area
and the location of meteorological stations and automatic measurement points from which
the data were used
Explanations: as in Fig. 1.1 and: zabudowa w roku 1990 – built-up areas in 1990,
zabudowa w roku 2006 – built-up areas in 2006
Dane źródłowe: / Source data: Corine Land Cover
Opracowanie ryciny: / Figure by: Jakub Walawender.
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wać w Krakowie we wszystkich terminach pomiarowych. W układach wyżowych sięgają
50−800 m n.p.g., w niżowych 100−600 m n.p.g. Najczęściej osiągają miąższość 200 m.
Obecność warstw hamujących nad Krakowem powoduje kilkakrotny wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z okresem bezinwersyjnym, tym bardziej że większość
kominów nie przekracza wysokości 200 m. W latach 1972−1975 wykonano badania stężenia SO2 w warstwie powietrza sięgającej 40 m n.p.g. i stwierdzono, że wraz ze wzrostem
wysokości stężenie malało, a inwersja wielkości stężenia była związana z inwersją termiczną. W latach 1978−1979 mierzono stężenia SO2 przy powierzchni ziemi oraz na poziomach 200 i 500 m n.p.g. i stwierdzono, że największe wartości wystąpiły na wysokości
200 m. Przyczyną mogła być znaczna emisja ze źródeł o dużych wysokościach i cyrkulacja
bryzowa wywołana występowaniem m.w.c. Na początku lat 80. XX w. wyznaczono modele prognozy średniego dobowego stężenia SO2 w Krakowie.
Łączne oddziaływanie opisanych powyżej czynników warunkowało emisje i imisje
zanieczyszczeń w Krakowie. W latach 1975−1976 emisja pyłów sięgała 150 tys. t·rok-1.
Istotny spadek emisji nastąpił w latach 1988−1992 (30 tys. t·rok-1 w 1992 r.). Emisja gazów w latach 1978−1979 osiągnęła 850 tys. t·rok-1, a tendencja spadkowa zapoczątkowana
została w 1981 r., wraz ze spadkiem produkcji przemysłowej, potem uległa zahamowaniu
i ponownie wystąpiła po 1989 r. W 1992 r. emisja gazów wyniosła 220 tys. t·rok-1. Ciągły
spadek zapylenia i stężenia SO2 w Krakowie został zapoczątkowany po 1987 r. dzięki zarówno spadkowi produkcji przemysłowej, jak też podjęciu działań w zakresie ochrony
powietrza (Lach i in. 1996). W 1999 r. na terenie Krakowa zostało wyemitowane 5,9 tys.
t zanieczyszczeń pyłowych i 74,3 tys. t gazów, co potwierdza spadkową tendencję emisji
(Rocznik statystyczny Krakowa 2000). W 2004 było to odpowiednio 5,7 tys. t i 74,6 tys. t
(Rocznik... 2005). W 2008 r. Kraków był na 6. miejscu wśród 150 polskich miast o dużej
skali zagrożenia powietrza, na terenie których koncentrowało się 67,7% krajowej emisji
zanieczyszczeń pyłowych i 64,4% zanieczyszczeń gazowych. Od 2005 r. w statystykach
nie podaje się już całkowitej emisji pyłów i gazów, a jedynie emisje z zakładów szczególnie uciążliwych, co uniemożliwia porównanie takich danych z wcześniejszymi. Według
takiego zestawienia w 2008 r. zakłady szczególnie uciążliwe zlokalizowane w Krakowie
wyemitowały 2,9 tys. t pyłów i 6,3 tys. t gazów (Ochrona... 2009).
Stare Miasto w Krakowie w 1978 r. zostało wpisane na pierwszą Listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO. Wydarzenie to było jedną z przyczyn intensyﬁkacji w latach 80. XX w. pomiarów zanieczyszczenia powietrza i badań nad
wpływem zanieczyszczeń na środowisko miasta. Pierwsze systematyczne pomiary zanieczyszczenia powietrza w Krakowie zainicjował były Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (obecnie IMGW), badając zapylenie powietrza w latach 1949−1951.
W 1966 r. pomiary wielkości zanieczyszczenia powietrza łącznie z zanieczyszczeniami
gazowymi rozpoczęła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) (Szarek
1992). W 1988 r., dzięki współpracy Krakowa z Göteborgiem, na Rynku Głównym uruchomiono automatyczne pomiary stężeń SO2 i NxOx, które prowadzono do 1991 r. (Szarek
1993). Od 1991 r. w Krakowie działa automatyczna sieć pomiarowa, podarowana miastu
przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency),
z uwagi na unikatowość zabudowy Krakowa i zarazem duże zagrożenie zabytków miasta
w tamtym czasie (Walczewski i in. 1996). Jest ona administrowana przez WIOŚ. Najpierw
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tworzyło ją 7 punktów, obecnie jest ich na terenie miasta 3 (www.krakow.pios.gov.pl).
Ponadto Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie od 1997 r. wykonuje pomiary CFC
i SF6 (Śliwka i in. 2005), a od 1982 r. Zakład Fizyki Środowiska AGH w Krakowie prowadzi monitoring stężenia i składu izotopowego CO2 w Krakowie (Zakład... 2009).
Z punktu widzenia wpływu na klimat lokalny miasta istotne są imisje pyłów i SO2.
Zmiany stężenia tych zanieczyszczeń w Krakowie po II wojnie światowej i metodologia
pomiarów zostały szczegółowo opisane w pracach A. Bokwy (2007a, b, 2008).
Średnie roczne stężenie pyłów najwyższą wartość osiągnęło w 1972 r.: 205 µg·m-3,
ale w styczniu 1970 r. średnia dobowa zawartość pyłu zawieszonego o średnicy ziaren
<10 µm (PM10) dochodziła w niektórych dniach do 1000 µg·m-3 powietrza, przy obowiązującej normie 200 µg·m-3. W latach 70. XX w. norma ta była przekraczana zazwyczaj
przez około 100 dni w roku. W 1981 r. wystąpił krótkotrwały spadek imisji pyłu zawieszonego na skutek gwałtownego spadku produkcji przemysłowej. Na początku lat 80. XX w.
średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego wynosiło w Krakowie 90 µg·m-3, ale w sezonie grzewczym wzrastało ono trzykrotnie. Od 1987 r. spadek imisji jest już systematyczny. Największe stężenia występowały w Śródmieściu, a najmniejsze w Nowej Hucie, na
skutek przenoszenia zanieczyszczeń z emitorów o dużych wysokościach na dalsze odległości (Gawarecki 1973, Niedźwiedź, Olecki 1995, Lach i in. 1996, Walczewski i in.
1996). T.Z. Dworak i A. Toﬀel (1992), badając stężenie pyłu zawieszonego w Krakowie
w latach 1979−1988, stwierdzili, że największe zapylenie panowało zimą, a najbardziej
zapyloną częścią miasta było Śródmieście. Maksymalne wartości stężeń były notowane
w styczniu i lutym: od 200 do 600 µg·m-3·dzień-1. Latem koncentracja była znacznie mniejsza,
10−40 µg·m-3·dzień-1. W cyklu tygodniowym najmniejsze stężenia występowały w niedzielę, a największe w środku tygodnia. Najgorsza sytuacja występowała w Śródmieściu
zimą, na skutek działania tam wielu indywidualnych palenisk, co prowadziło m.in. do
tego, że największe stężenia w ciągu tygodnia występowały tam w soboty i niedziele.
W latach 1971−1990 stężenie pyłu zawieszonego w ciągu roku wykazywało podobne zmiany sezonowe jak w przypadku SO2 (Niedźwiedź, Olecki 1995). Dane z pomiarów WIOŚ wskazują, że w latach 90. XX w. stężenie pyłu wykazywało dużą zmienność.
Najwyższe wartości występują na tzw. stacji komunikacyjnej, co dowodzi wzrostu znaczenia komunikacji w stosunku do przemysłu w generowaniu zanieczyszczeń pyłowych
oraz znaczenia topograﬁi miasta dla kumulowania się zanieczyszczeń. W 2001 r. średnie
roczne stężenie w Krakowie wynosiło około 30 µg·m-3 (dane WSSE), zaś w 2004 r. (dane
WIOŚ) wahało się od 48 µg·m-3 (Nowa Huta) do 69 µg·m-3 (al. Krasińskiego) (Raport...
2002, Raport... 2005). Dopuszczalne stężenie średnioroczne PM10 to 40 µg·m-3, zaś w ciągu 24 godzin – 50 µg·m-3.
W latach 1971−2005, imisja SO2 wzrastała do 1979 r. (średnia dla Krakowa: 99,7 µg·m-3),
następnie malała do 1984 r., wzrastała do 1987 r. (104 µg·m-3), a po tym roku systematycznie malała. Największe stężenia występowały w Śródmieściu, na skutek znacznego
udziału emisji z emitorów o małych wysokościach, a najmniejsze w Nowej Hucie (Lach
i in. 1996, Walczewski i in. 1996). W styczniu 1970 r. średnia dobowa zawartość SO2 dochodziła w niektórych dniach do 700 µg·m-3 powietrza, przy obowiązującej wówczas normie
350 µg·m-3. Norma ta była przekraczana zazwyczaj przez około 100 dni w roku (Gawarecki
1973). T. Niedźwiedź i Z. Olecki (1994, 1995) porównali zmiany zanieczyszczenia SO2
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w trzech punktach Krakowa (ul. Pawia, Wawel i ul. F. Nullo) w latach 1971−1990, na podstawie pomiarów WSSE. Średnie roczne stężenie SO2 wyniosło 113 µg·m-3·dzień-1 przy ul.
Pawiej (najbardziej zanieczyszczonej), a dla wszystkich stacji – 101 µg·m-3·dzień-1. Stężenia
były największe zimą (ul. Pawia, styczeń: 227 µg·m-3·dzień-1, średnia ze wszystkich stacji:
187 µg·m-3·dzień-1), a najmniejsze w czerwcu i lipcu (71 µg·m-3·dzień-1 i 53 µg·m-3·dzień-1).
W przebiegu wieloletnim średnie roczne stężenia dla całego miasta wykazywały niewielką
zmienność, utrzymując się na poziomie 110 µg·m-3·dzień-1. Dopiero od 1988 r. zaznaczył
się ich spadek (90 µg·m-3·dzień-1) osiągając 77 µg·m-3·dzień-1 w 1990 r. S. Kasina i M. Morawska-Horawska (1981) zbadali rozkład siarki w proﬁlu pionowym i stwierdzili, że stężenia na wysokości 200 m były większe niż przy powierzchni ziemi, najprawdopodobniej
tak na skutek emisji ze źródeł o dużych wysokościach, jak i wynoszenia zanieczyszczeń
przez cyrkulację lokalną.
Im bliżej powierzchni ziemi znajduje się źródło zanieczyszczenia, tym większy jest
wpływ zmian emisji na wielkość imisji. Zmiany dobowe stężenia SO2 w zimie mogą więc
być wskaźnikiem udziału emisji z emitorów o małej wysokości w całkowitej emisji na
danym terenie. W latach 1992−1998 zaobserwowano w Krakowie coraz mniejszą zmienność dobową stężeń SO2 w sezonie grzewczym, czemu towarzyszyło ograniczenie emisji
z emitorów o małej wysokości poprzez modernizację wielu palenisk domowych i kotłowni
lokalnych, zwłaszcza w Śródmieściu (Godłowska, Tomaszewska 1999). W latach 90. stężenia SO2 na terenie miasta były bardzo zróżnicowane, ale stopniowo malały i obecnie przekroczenie obowiązujących norm (czyli stężenie średnioroczne 20 µg·m-3, stężenie średniodobowe 125 µg·m-3) zdarza się bardzo rzadko. Średnia imisja dla Krakowa w 2001 r.
wyniosła 20 µg·m-3 (Raport... 2002).
W latach 1971−2005 można zatem wyróżnić dwa odmienne okresy:
1) do 1989 r. – duże stężenia zanieczyszczeń powietrza w Krakowie i duże zróżnicowanie
stężeń między poszczególnymi częściami miasta;
2) po 1989 r. – relatywnie małe stężenia zanieczyszczeń powietrza w Krakowie i małe
zróżnicowanie stężeń między poszczególnymi częściami miasta.
W 1989 r. w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowa, co przyniosło m.in. nagły
spadek produkcji w niektórych zakładach przemysłowych, wprowadzenie nowych technologii (pozwalających na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń) i modernizację wielu
lokalnych i indywidualnych systemów grzewczych. Wszystkie te działania spowodowały
znaczący spadek zanieczyszczenia powietrza. Obecnie stężenia SO2 i pyłów zawieszonych
są niższe o około 80% w porównaniu z wartościami maksymalnymi z lat 70. XX w., mimo
wzrostu liczby ludności, a różnice między poszczególnymi dzielnicami miasta są znacznie
mniejsze. Spadek zanieczyszczenia powietrza określany jako różnica między średnimi wartościami stężeń SO2 i pyłów w latach 1972−1988 i 1989−2005 wynosi około 60%. Stosunkowo nowym problemem związanym z jakością powietrza w Krakowie są przekroczenia dopuszczalnych stężeń ozonu troposferycznego, lecz pomiary stężenia ozonu są prowadzone
w Krakowie dopiero od 1992 r. (Dworak, Turzański 1996), nie można więc przeprowadzić
analizy wieloletnich zmian stężenia tego gazu w krakowskim powietrzu.
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ROZDZIAŁ 4
     

Dane i metody ich analizy
wykorzystane w pracy

Realizacja celów pracy, opisanych we Wstępie, wymagała pozyskania i analizy różnorodnych danych. W zakresie danych klimatologicznych wykorzystano serie pomiarowe i obserwacyjne z okresu 1971−2005, ze standardowych stacji meteorologicznych działających
na obszarze krakowskim. Analiza danych wieloletnich umożliwiła badanie zmian mezoklimatu Krakowa, ale nie pozwalała określić wpływu rzeźby terenu na klimat lokalny tego
miasta, a jest to zagadnienie istotne z wielu punktów widzenia. Wpływ rzeźby terenu na
warunki klimatu w skali lokalnej i mezoskali jest relatywnie dobrze znany, ale na obszarach pozamiejskich, a nie w mieście (np. Oke 1987). W krakowskim ośrodku geograﬁcznym prowadzone były liczne badania poświęcone temu zagadnieniu, a ich podsumowanie
można znaleźć np. w pracy B. Obrębskiej-Starklowej i J. Trepińskiej (1999). Z badań tych
wynika m.in., że rzeźba terenu na obszarach pozamiejskich oddziałuje w skali lokalnej
przede wszystkim na warunki termiczno-wilgotnościowe oraz lokalną cyrkulację powietrza. W przypadku warunków klimatycznych wklęsłych form terenu istotnym czynnikiem
jest orientacja doliny, inaczej oddziałuje dolina o przebiegu N-S niż W-E. Ważna jest też
wielkość deniwelacji terenu w obrębie doliny: czym większa deniwelacja tym większe są
różnice termiczno-wilgotnościowe między dnem doliny a wierzchowiną. Cechą charakterystyczną jest częste występowanie nocą inwersji temperatury powietrza, związanych
m.in. z grawitacyjnym spływem chłodnego powietrza. Powyżej inwersji obserwuje się tzw.
ciepłą strefę na stoku, czyli obszar z jednej strony nieobjęty inwersją, a z drugiej – osłonięty i znajdujący się poniżej dobrze przewietrzanej strefy wierzchowinowej. Opisane zróżnicowanie jest najlepiej widoczne nocą przy pogodzie bezchmurnej i bezwietrznej, ale
znajduje także wyraźne odzwierciedlenie w średnich rocznych i sezonowych wartościach
parametrów dotyczących temperatury i wilgotności powietrza.
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Jak wspomniano w rozdziale 1, badania klimatu miasta prowadzone są głównie
w ośrodkach położonych na terenach płaskich. Rodzi się jednak pytanie: jak powstanie
miasta w dolinie wpływa na stosunki termiczno-wilgotnościowe tego terenu? Na ile obecność miasta jest w stanie zmienić rozkład przestrzenny temperatury i wilgotności powietrza kształtowane przez rzeźbę terenu? Jakie jest znaczenie zmiany użytkowania terenu
z wiejskiego na miejski w porównaniu ze znaczeniem wpływu rzeźby terenu na kształtowanie się klimatu lokalnego? Jedną z dobrze znanych prawidłowości w klimatologii miejskiej jest ta, że wraz ze wzrostem powierzchni miasta wzrasta różnica temperatury powietrza między centrum miasta i terenem pozamiejskim (czyli intensywność m.w.c.; patrz
rozdział 3). Jeśli jednak rozwój miasta powoduje wkroczenie zabudowy na zbocza doliny
i stoki wzniesień okalających dolinę, to czy ta reguła nadal okaże się prawdziwa? A może
przyrost zabudowy na zboczach/stokach nie ma wpływu na intensywność m.w.c. określaną w dnie doliny, zatem wspomniana, powszechnie znana reguła nie ma zastosowania
w takim przypadku? Czy miasto zlokalizowane w dnie doliny i na sąsiadujących wypukłych formach terenu należy traktować jako całość, jak w przypadku miast na terenach
płaskich, czy też należy przyjąć, że klimat takiego miasta nawiązuje do jednostek topoklimatycznych właściwych wklęsłym formom terenu i poszczególne jego części funkcjonują
według odrębnych reżimów termiczno-wilgotnościowych?
Pytania te obrazują problem związku między strukturą a zróżnicowaniem i wieloletnimi zmianami mezoklimatu miasta. Rzeźba jest tylko jednym z czynników wpływających
na strukturę klimatu miasta, ale może ona mieć znaczenie decydujące. Rozważania te są
istotne nie tylko z punktu widzenia oceny znaczenia poszczególnych czynników w kształtowaniu klimatu miasta, ale także z punktu widzenia potrzeb planowania przestrzennego. Jeśli przyjąć, że zabudowa na terenach wyżej położonych nie wpływa np. na warunki
termiczne w części miasta położonej niżej, to stwarza to nową perspektywę dla rozwoju
miast i dla polityki związanej np. z zapobieganiem nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza w mieście.
Wpływ rzeźby terenu na lokalne zróżnicowanie opadów atmosferycznych należy postrzegać z innej perspektywy niż wpływ rzeźby na stosunki termiczno-wilgotnościowe.
W przypadku zróżnicowania temperatury powietrza w skali lokalnej to charakter powierzchni czynnej ma decydujące znaczenie, determinujące kształtowanie się bilansu
cieplnego tejże powierzchni i co za tym idzie − temperatury powietrza. Wielkość poszczególnych elementów bilansu zależy m.in. od warunków pogodowych, a temperatura powietrza może się zmieniać także pod wpływem czynników adwekcyjnych czy turbulencji
powietrza. Zasadniczo jednak to podłoże jest czynnikiem o charakterze genetycznym,
w pierwszym rzędzie warunkującym zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej. W przypadku opadów takim czynnikiem genetycznym jest cyrkulacja atmosferyczna,
czyli procesy zachodzące co najmniej w mezoskali, natomiast niektóre elementy rzeźby
danego terenu mogą stanowić np. barierę orograﬁczną, sprzyjającą lokalnemu zwiększeniu
sumy opadów lub też cień opadowy powodujący lokalne zmniejszenie sumy opadów. Zanieczyszczenia powietrza, sztuczna dostawa pary wodnej i ciepła oraz m.w.c. mogą istotnie
wpływać na modyﬁkacje ilości opadów, a są to czynniki związane ze strukturą termiczno-wilgotnościową miasta, ta zaś w mieście położonym we wklęsłej formie terenu może
być skomplikowana. Z uwagi jednak na wspomnianą skalę procesów odpowiedzialnych
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za powstawanie opadów bardziej uzasadnione wydaje się rozpatrywanie wpływu całego
obszaru miejskiego na sumy opadów. Także zmienność szorstkości podłoża, zanieczyszczenia powietrza itp. i ich wpływ na opady powinny być rozpatrywane w skali całego miasta.
Aby określić rolę rzeźby w kształtowaniu zróżnicowania temperatury powietrza na
obszarze krakowskim, w latach 2007−2009 zorganizowano automatyczną, stacjonarną
sieć pomiarową na badanym terenie, według autorskiego rozwiązania metodycznego,
oraz zrealizowano kilkanaście przejazdów pomiarowych. Organizując badania, wzięto
pod uwagę wspomniane w rozdziale 1 wyniki badań Y. Goldreicha (1984), który podkreślał, że w miastach o zróżnicowanej rzeźbie terenu rozpoznanie struktury termicznej
powietrza powinno się opierać w jak największym stopniu na rzeczywistych pomiarach,
a nie metodach pośrednich, gdzie różnymi zabiegami obliczeniowymi próbuje się wyeliminować wpływ rzeźby terenu, zazwyczaj otrzymując nieprawdziwe wyniki. Pomiary dotyczyły przede wszystkim temperatury powietrza. Skoncentrowanie się na tym elemencie
meteorologicznym było podyktowane m.in. tym, że w mikroklimatologii jest to wskaźnik
syntetyczny, którego wartość jest zależna od wielkości bilansu cieplnego danej powierzchni czynnej. Ponadto, pomimo że jest to najlepiej poznany element klimatu miasta (m.w.c.
jest szeroko opisana w literaturze), to nadal są nierozwiązane liczne problemy metodyczne z nim związane. Wreszcie, mezoklimatyczne pomiary terenowe pod kątem badania
klimatu miasta są relatywnie łatwiejsze do zrealizowania dla temperatury niż dla innych
elementów meteorologicznych, głównie dzięki znacznie niższym kosztom sprzętu służącego do pomiaru temperatury powietrza w porównaniu ze sprzętem do pomiaru innych
elementów.
Do badania wpływu rzeźby terenu na klimat miasta wystarczające są znacznie krótsze
pomiary niż do badania zmienności klimatu miasta. Warto jednak podkreślić, że wieloletnie dane z istniejących stacji meteorologicznych obszaru krakowskiego pozwalają scharakteryzować zróżnicowanie mezoklimatyczne, ale tylko terenów pozamiejskich wokół
Krakowa, związane z wpływem rzeźby terenu. Stanowi to jednak cenne tło dla interpretacji późniejszych wyników intensywnych pomiarów automatycznych, z krótszego okresu. Zestawiono zatem wyniki analiz danych wieloletnich z rezultatami analiz pomiarów
automatycznych i po rozpoznaniu wpływu rzeźby terenu na klimat miejski Krakowa dokonano wyboru stacji do analizy wieloletniej zmienności klimatu Krakowa. Procedura ta
była podyktowana m.in. tym, że w przeszłości pojawiały się głosy kwestionujące rolę rzeźby w kształtowaniu mezoklimatu Krakowa i powstawały prace, gdzie pomiary z Ogrodu
Botanicznego, traktowanego jako stacja miejska, były porównywane z danymi ze stacji
znajdujących się około 100 m wyżej, jako stacjami pozamiejskimi, np. w celu określania
intensywności m.w.c. (patrz rozdział 2).
Poniżej zostanie zaprezentowany zakres danych wieloletnich i metody ich analizy
wykorzystane w pracy, następnie zostanie omówiona metodyka organizacji automatycznej sieci pomiarowej, zakres uzyskanych danych i metody ich analizy. Pewne zagadnienia
szczegółowe dotyczące danych i metod zostaną jednak przedstawione w dalszej części
pracy. Jest to podyktowane tym, że te same dane były wykorzystywane na różne sposoby,
w zależności od rozwiązywanego problemu.
Do prawidłowej interpretacji danych meteorologicznych i klimatologicznych konieczne było wykorzystanie informacji dotyczących budowy geologicznej i rzeźby terenu
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oraz pokrywy glebowej na obszarze krakowskim, a także zmiany powierzchni Krakowa,
liczby jego mieszkańców, użytkowania terenu i zanieczyszczenia powietrza w badanym
okresie. Zagadnienia te zostały omówione w rozdziale 3. Ponadto w analizie danych wykorzystano typologię sytuacji synoptycznych według T. Niedźwiedzia (1981, 2010) oraz
wyniki modelowania pola wiatru na obszarze krakowskim przy użyciu preprocesora meteorologicznego CALMET.

4.1. Wieloletnie dane klimatologiczne
W pracy wykorzystano dane wieloletnie z okresu 1971−2005 z tradycyjnych pomiarów
i obserwacji meteorologicznych z następujących stacji:
1) Ogród Botaniczny;
2) Kraków-Czyżyny;
3) Igołomia;
4) Kraków-Balice;
5) Garlica Murowana;
6) Miechów;
7) Libertów;
8) Gaik-Brzezowa;
9) Borusowa.
Stacje te zostały scharakteryzowane w rozdziale 2, z wyjątkiem Borusowej. Jest
ona położona poza obszarem krakowskim (stacja klimatologiczna IMGW IV rzędu,
ϕ=50°16’39”N, λ=20°47’10”E, h=171 m n.p.m.), ale po przeprowadzeniu części analiz konieczne okazało się dodatkowe wykorzystanie danych dotyczących temperatury minimalnej powietrza z tej stacji z lat 1971−2005 (patrz rozdział 8).
W pracy wykorzystano dane z wymienionych powyżej stacji dotyczące temperatury
powietrza (t), opadów atmosferycznych (p), kierunku (k) i prędkości (v) wiatru oraz zachmurzenia (N). W zakresie temperatury powietrza dane obejmują codzienne wartości
terminowe (00, 6, 12 i 18 UTC), temperaturę maksymalną (t. maks.), minimalną (t. min.).
Niestety, dla niektórych stacji część danych nie była dostępna:
1) ze stacji w Garlicy Murowanej dane są dostępne od 1972 r., brak danych z okresów
01.1978−02.1979 r. i 01−06.1996 r., a ponadto brak danych o temperaturze maksymalnej z okresu 10.1979−06.1996 r. oraz o temperaturze z godz. 00 UTC po 07.1980 r.;
2) ze stacji w Igołomi z okresu 1972−1990 dostępne były jedynie wartości średniej miesięcznej temperatury minimalnej; z okresu 1991−2005 brak pomiarów o godz. 00 UTC;
3) z Libertowa i Miechowa dostępne były dane z lat 1971−1995;
4) z Gaika-Brzezowej, z uwagi na zmianę lokalizacji stacji (Stacja... 2010), można było
wykorzystać jedynie dane z lat 1988−2005;
5) w przypadku Borusowej brak danych z następujących okresów: 10−12.1989 r., 03.1990 r.
i 06−07.1992 r.;
6) ze stacji w Krakowie-Czyżynach wykorzystano w zakresie danych termicznych tylko codzienne dane o temperaturze minimalnej i maksymalnej dostępne z okresu
1993−2003, w celu porównania z danymi z Ogrodu Botanicznego.
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Dane dotyczące dobowych sum opadów atmosferycznych z całego okresu 1971−2005
były dostępne ze stacji w Krakowie-Balicach (dalej nazywanej Balicami), Ogrodzie Botanicznym, Igołomi i Garlicy Murowanej (dla Garlicy dane pomiarowe z roku 1980 pominięto, zgodnie z wynikami badań B. Olechnowicz-Bobrowskiej i in. 2005). W przypadku
Libertowa można było wykorzystać jedynie dane z lat 1985−1996, z Gaika-Brzezowej z lat
1988−2005, a z Krakowa-Czyżyn (stacji dalej nazywanej Czyżynami) z lat 1993−2003.
Dane dotyczące zachmurzenia ogólnego były dostępne dla całego okresu 1971−2005
tylko z Balic i Ogrodu Botanicznego, przy czym dla Balic były to wartości co 6 godz., zatem obejmowały także pomiary w czasie nocy, zaś dla Ogrodu Botanicznego były to dane
jedynie z dziennej części doby. Dla Garlicy do 1995 r. dostępne są jedynie dane o średnim
dobowym zachmurzeniu, a od 1995 r. dane o zachmurzeniu z godz. 06, 12 i 18 UTC.
Zaniechano wykorzystania danych z Gaika ze względu na zbyt duże oddalenie stacji od
badanego obszaru zurbanizowanego.
Dane dotyczące kierunku i prędkości wiatru były dostępne dla całego okresu
1971−2005 tylko z Balic i Ogrodu Botanicznego, przy czym dla Balic były to wartości co
6 godz., zatem obejmowały także pomiary w czasie nocy, zaś dla Ogrodu były to dane
jedynie z dziennej części doby. Dla Libertowa i Igołomi dostępne były dane o kierunku i prędkości wiatru z okresu 01.1991−06.1997 z terminów 06, 12 i 18 UTC. Problemy
dotyczące homogeniczności serii pomiarów anemologicznych w Ogrodzie Botanicznym
przedstawił L. Kowanetz (2007).
Spośród wszystkich wymienionych powyżej stacji obszar miejski reprezentuje tylko
stacja w Ogrodzie Botanicznym, gdyż brak pomiarów z całego okresu 1971−2005 z jakiegokolwiek innego punktu w Krakowie; stacja w Czyżynach działała zbyt krótko (patrz
rozdział 2). Jak podkreślali J. Lewińska i in. (1982), z punktu widzenia klimatologii miejskiej stacja w Ogrodzie Botanicznym reprezentuje zieleń wysoką, zatem nie jest to rodzaj
użytkowania terenu typowy dla zabudowy miejskiej. Ma to znaczenie przede wszystkim
w badaniach dotyczących temperatury i wilgotności powietrza. Podobne sytuacje zdarzają się także w innych miastach, np. w Lizbonie stacja jest usytuowana w centrum miasta
w ogrodzie botanicznym i stwierdzono, że choć temperatura minimalna jest tam zwykle
o 0,5−1,0°C wyższa niż poza miastem (czyli uwidacznia się m.w.c.), to na pobliskich ulicach notowano temperaturę wyższą nawet o 4°C od tej w ogrodzie (Alcoforado, Andrade
2006). Jak podkreślali S.D. Chow i M. Roth (2006), wielu autorów zwraca uwagę, że na
terenach zielonych w mieście strumień ciepła utajonego jest dużo większy niż jawnego,
z uwagi na ewapotranspirację, co skutkuje lokalnym obniżeniem kumulowania ciepła
przez struktury miejskie. Podobnie S.D. Gedzelman i in. (2003) oraz S.R. Gaﬃn i in.
(2008), badając m.w.c. w Nowym Jorku, zwrócili uwagę, że lokalizacja stacji miejskiej
w Central Park nie jest w pełni prawidłowa z punktu widzenia badania klimatu miasta,
ale mimo to porównanie danych z tej stacji z danymi pozamiejskimi pozwala dobrze rozpoznać cechy m.w.c. Badania przeprowadzone w Wiedniu dowiodły, że stacje pomiarowe położone w parkach miejskich nie mogą być wykorzystywane jako reprezentatywne
dla badania natężenia m.w.c., gdyż wpływ roślinności może nawet zupełnie niwelować
wpływy miasta (Böhm 1998). Mając te zastrzeżenia na uwadze, można przyjąć, że wykorzystanie danych dotyczących temperatury powietrza ze stacji w Ogrodzie Botanicznym
w Krakowie pozwala wnioskować o warunkach termicznych w mieście, przy czym należy
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uwzględnić ochładzający wpływ zieleni wysokiej. Natomiast dane dotyczące opadów atmosferycznych można uznać za reprezentatywne dla centrum miasta.
Nie było również wyboru w kwestii stacji reprezentujących wklęsłą formę terenu, dolinę Wisły, w obszarze pozamiejskim, na wschód i na zachód od Krakowa; wykorzystano
dane z Igołomi i Balic. W przypadku północnej części obszaru krakowskiego postanowiono wykorzystać dane tak z Garlicy Murowanej, położonej relatywnie blisko Krakowa,
jak też z odleglejszego Miechowa, z uwagi na brak pewności, jak daleko na północ i południe sięga oddziaływanie miasta na klimat lokalny, a brak ten wynika z niedostatku badań
w tym zakresie. Największy wybór był możliwy dla Pogórza Wielickiego i dlatego wybrano Libertów oraz Gaik-Brzezową, kierując się odległością stacji od miasta, rodzajem
użytkowania terenu wokół stacji i dostępnością danych. Charakterystykę mezoregionów
reprezentowanych przez poszczególne stacje zamieszczono w rozdziale 3.
Na stacjach, z których pochodzą wykorzystane w pracy dane, nie zaobserwowano
w okresie 1971−2005 zmian użytkowania terenu, które mogłyby wpłynąć na homogeniczność serii pomiarowych z jednym wyjątkiem: stacji lotniskowej w Balicach. Zmiany użytkowania terenu i infrastruktury wokół stacji lotniskowych mogą spowodować, że
nie będą one w pełni reprezentatywne dla obszarów pozamiejskich, jak to ma miejsce np.
w przypadku stacji lotniskowej Mikra przy lotnisku „Macedonia” koło Salonik (Arseni-Papadimitriou i in. 1998). W Balicach znaczące zmiany miały miejsce po 1989 r.
W styczniu 1993 r. oddano do użytku nowy terminal pasażerski, w styczniu 2000 r. terminal cargo, w sierpniu tego samego roku parking na 750 miejsc, a w styczniu 2001 r. – nowy
moduł terminala pasażerskiego (Międzynarodowy... 2010). Należy jednak podkreślić, że
od samego początku pomiary w Balicach z konieczności wykonywane były w warunkach
odbiegających od przyjętych standardów, w pobliżu powierzchni pokrytych betonem
i w sąsiedztwie budynków. Biorąc pod uwagę to, że teren lotniska nadal otaczają słabo
zabudowane tereny rolnicze, można przyjąć, że wpływ nowych, nielicznych budynków na
kształtowanie się temperatury powietrza, zwłaszcza nocą, był w latach 1971−2005 dość
ograniczony. Odrębne zagadnienie to wzrost ruchu lotniczego w Balicach. Jak wspomniano w rozdziale 3, liczba pasażerów wzrosła z niecałych 100 tys. osób w 1993 r. do około
500 tys. w 2003 r. Następnie w 2004 r. w Balicach zaczęły lądować samoloty tanich linii
lotniczych, co spowodowało lawinowy przyrost liczby pasażerów: około 840 tys. w 2004 r.
i ponad 1,5 mln w 2005 r. (Międzynarodowy... 2010). Zatem znaczący przyrost liczby pasażerów przypada na sam koniec okresu badawczego wykorzystywanego w niniejszej pracy
do oceny wieloletnich zmian klimatu lokalnego (1971−2005). Biorąc pod uwagę, że dla
niniejszej pracy znacznie bardziej istotne są pomiary dotyczące nocy niż dnia, a większość procedur związanych z działalnością lotniska ma miejsce w dzień, można założyć, że
wzrost ruchu lotniczego ma jeszcze mniejsze znaczenie dla kształtowania się temperatury
powietrza niż rozwój infrastruktury lotniska.
Po roku 2005 IMGW na wielu swoich stacjach zamieniło część tradycyjnych pomiarów na automatyczne. W Balicach wraz z wprowadzeniem pomiarów automatycznych
nieznacznie zmieniono lokalizację punktu pomiarowego. Z początkiem czerwca 2007 r.
zakończono w Balicach pomiary standardowe w ogródku położonym w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków i rozpoczęto pomiary automatyczne w punkcie położonym przy
pasie startowym, nad trawnikiem. Niestety, brakuje równoczesnych pomiarów dokony68
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wanych równolegle w obu punktach. W rozdziale 5 porównano pomiary z nowego punktu
w Balicach z punktem w Jeziorzanach (opisanym poniżej), aby określić obecny wpływ
zabudowy portu lotniczego na pomiary temperatury powietrza. Niestety, podobnej procedury nie można przeprowadzić dla wcześniejszej lokalizacji stacji w Balicach z powodu
braku równoczesnych pomiarów w innym punkcie w pobliżu lotniska. Niemniej jednak
można stwierdzić, że pomiary na wszystkich omawianych stacjach z lat 1971−2005 stanowią jednorodne serie danych, podobnie jak pomiary z lat 2007−2010, wyniki analiz przeprowadzone dla każdego z tych okresów osobno należy uznać za wiarygodne, natomiast
wskazana jest duża ostrożność przy porównywaniu wyników analiz z obu okresów dla
danych z Balic (patrz rozdział 6).

4.2. Automatyczne pomiary temperatury powietrza
Aby zbadać wpływ zróżnicowanej rzeźby terenu Krakowa na kształtowanie się temperatury powietrza w mezoskali, utworzono automatyczną sieć pomiarową. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczącymi organizacji badań klimatu miejskiego (Oke 2004), w 2006 r. we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
wykonano w Krakowie testowe pomiary stacjonarne i mobilne temperatury powietrza.
Tworzenie sieci rozpoczęto miesięczną próbną serią pomiarową, wykonaną w okresie
4−31 maja 2006 r., w 7 punktach czujnikami HOBO, pożyczonymi przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego (Bokwa i in. 2008). Dodatkowo
w nocy 29/30.05.2006 r., także we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonano przejazd pomiarowy po mieście i okolicach,
przy użyciu specjalnie do tego przystosowanego samochodu (metoda opisana w pracy:
Szymanowski 2004), w proﬁlu N-S (od Libertowa do Garlicy Murowanej), rejestrując
w sposób ciągły temperaturę powietrza. Przejazd wykonano w godzinach nocnych, a była
to noc bezchmurna i bezwietrzna. Uzyskane wyniki (Bokwa i in. 2008) stworzyły przesłanki do podjęcia decyzji o stopniowym utworzeniu w latach 2007−2009 automatycznej
sieci pomiarowej temperatury powietrza. W celu uzyskania pomiarów, których analiza
pozwoli odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania badawcze, konieczne było zorganizowanie sieci tak, aby można badać oddzielnie wpływ rzeźby terenu i jego użytkowania
na temperaturę powietrza. Dolinę Wisły i obszary ją otaczające podzielono na trzy strefy
w proﬁlu pionowym:
1) dno doliny wraz z terasami i tereny sąsiadujące, do wysokości około 240 m n.p.m.
(zwane dalej dnem doliny);
2) obszar znajdujący się ok. 50 m nad dnem doliny (ok. 240−260 m n.p.m.)
a) w północnej części omawianego terenu (zwany dalej skłonem Wyżyny);
b) w południowej części omawianego terenu (zwany dalej Wysoczyzną);
3) wierzchowiny zamykające dolinę od północy i południa, znajdujące się ok. 100 m nad
dnem doliny i ok. 300 m n.p.m.
Następnie podzielono omawiany obszar na część zachodnią, gdzie dolina Wisły jest
relatywnie wąska (nawet do 1 km), i wschodnią, gdzie rozszerza się ona nawet do 10 km.
W każdej ze stref w proﬁlu pionowym wyznaczono, osobno w zachodniej i wschodniej
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części obszaru, lokalizację dla punktów reprezentujących tereny pozamiejskie oraz różne
rodzaje użytkowania terenu w mieście:
1) zwartą zabudowę miejską;
2) bloki mieszkalne;
3) zabudowę willową;
4) zieleń miejską.
W analizie wykorzystano materiały dotyczące użytkowania terenu i cyfrowy model
terenu, udostępnione przez Małopolski Urząd Marszałkowski, oraz narzędzia GIS. Wyniki analiz kameralnych zweryﬁkowano podczas wizji lokalnych. Nie w każdej ze stref
udało się znaleźć wszystkie wymienione rodzaje użytkowania terenu. Ostatecznie sieć została utworzona z 20 punktów pomiarowych i dodatkowo uzupełniona pomiarami automatycznymi ze stacji w Ogrodzie Botanicznym. Tworzenie sieci przebiegało stopniowo,
głównie z powodu trudności ﬁnansowych. Z tego też powodu większość punktów jest
usytuowana w zachodniej, węższej części doliny Wisły, gdzie występuje pełne spektrum
użytkowania terenu i gdzie miasto intensywnie się rozwija. Jak podkreśla A. Zborowski
(2005), strefa podmiejska Krakowa rozwija się głównie w kierunku południowym i południowo-zachodnim, zaś obszary sąsiadujące z miastem od wschodu nawet nie są zaliczane
do strefy podmiejskiej.
Sieć powstała z inicjatywy autorki jako przedsięwzięcie sﬁnansowane wspólnie przez
UJ, Uniwersytet Wrocławski, mgr Jakuba Walawendera i dr Anitę Bokwę. Od początku
największą przeszkodą był niedostatek środków ﬁnansowych, którego nie udało się przezwyciężyć mimo licznych prób podejmowanych w tym celu. Dlatego sieć powstawała stopniowo, głównie dzięki niezawodnemu, corocznemu wsparciu ze strony władz Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Dyrekcji IG i GP UJ. Ponadto, szczęśliwym zrządzeniem
Opatrzności, równolegle był realizowany przez Uniwersytet Wrocławski i IMGW Oddział
Kraków projekt badawczy pt. „Zróżnicowanie przestrzenne warstwy granicznej atmosfery
na przykładzie Wrocławia i Krakowa” (N 305 099 32), a jednym z jego elementów były
automatyczne pomiary temperatury powietrza na terenie Krakowa. Pomiary realizowane
w tym projekcie i pomiary zorganizowane przez autorkę okazały się dla siebie cennym
uzupełnieniem. Na podstawie porozumienia podpisanego przez Uniwersytet Wrocławski
i UJ obie instytucje utworzyły więc w 2008 r. wspólną sieć, składającą się z 17 punktów
pomiarowych i wspólnie administrują powstałą bazą danych. Baza ta okazała się przydatna nie tylko do badań mezo- i mikroklimatycznych, ale także do opracowania materiałów dotyczących rozkładu przestrzennego temperatury powierzchni na terenie Krakowa
i okolic, uzyskanych na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. W związku z tym kolejne
trzy rejestratory uzupełniające sieć zostały zakupione przez Pana mgr Jakuba Walawendera z Ośrodka Teledetekcji Satelitarnej IMGW Oddział Kraków, a zarazem doktoranta
w IG i GP UJ, dzięki uzyskaniu przez niego w 2009 r. dotacji z programu „Małopolskie
Stypendium Doktoranckie”, organizowanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
Koszty części osprzętu do rejestratorów oraz sprzętu komputerowego służącego do obsługi rejestratorów w terenie zostały pokryte z prywatnych środków autorki, wobec braku
możliwości alternatywnych.
W czerwcu 2007 r. rozlokowane zostały cztery pierwsze rejestratory temperatury powietrza zakupione przez IGiGP UJ. Były to rejestratory typu HOBO ﬁrmy Onset Compu70
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ter Corporation, w osłonach antyradiacyjnych, na statywach pozwalających na umieszczenie czujnika na wysokości 2 m n.p.g. Dwa z nich umieszczono na wierzchowinach
zamykających dolinę od północy (Garlica Murowana) i południa (Libertów), na terenach
pozamiejskich, w ogródkach meteorologicznych UR i IMGW; wybór miejsca był podyktowany bezpieczeństwem sprzętu. Kolejny rejestrator stanął w ogródku pomiarowym
WIOŚ w Krakowie przy al. Krasińskiego, w kanionie miejskim o orientacji N-S, w węższej,
zachodniej części doliny Wisły, blisko centrum miasta. Ostatni rejestrator umieszczono
w ogrodzonym ogródku prywatnej posesji znajdującej się przy ul. Czajnej, na obszarze
reprezentującym zabudowę willową, około 50 m nad dnem doliny w południowej części
miasta. We wszystkich punktach pomiary temperatury powietrza były wykonywane co
2 minuty, nad powierzchnią trawiastą. W czasie nocy 23/24, 24/25 i 25/26 czerwca 2007 r.,
w warunkach pogody bezchmurnej i bezwietrznej, we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonano przejazdy pomiarowe
z automatyczną rejestracją temperatury i wilgotności powietrza w proﬁlach N-S oraz W-E
na terenie Krakowa i okolic (szczegóły dotyczące tras przejazdów zamieszczono w rozdziale 5).
W lutym 2008 r. pomiary rozpoczęto w dwu kolejnych punktach w Krakowie: na terenie ogrodzonego trawnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Kapielowej, należącym do
Uzdrowiska Swoszowice (19º56’10”E, 49º50’36”N, 235 m n.p.m.) i na ogrodzonym terenie przy plebani Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
przy ul. Pasteura (19º55’59”E, 50º05’49”N, 223 m n.p.m.), nad powierzchnią trawiastą.
Oba te punkty reprezentowały obszary peryferyjne miasta, położone w jego południowej
i północnej części, które w trakcie przejazdów pomiarowych okazywały się ekstremalnie
chłodne i stanowiły część niezwykle chłodnej strefy między cieplejszymi od nich miastem
i terenami pozamiejskimi. Podobnie jak poprzednio były to czujniki HOBO w osłonach
na stelażach o wysokości 2 m n.p.g., zakupione przez IGiGP UJ. Pomiary były wykonywane co 2 minuty.
W sierpniu 2008 r. sieć została poszerzona o sześć rejestratorów sﬁnansowanych
przez Uniwerstytet Wrocławski. Były to rejestratory Minikin ﬁrmy Environmental Measuring Systems. Urządzenia zostały zamontowane w pięciu punktach na terenie miasta, na
słupach oświetleniowych, w osłonach antyradiacyjnych, na wysokości 3−4 m n.p.g. Dwa
rejestratory mierzyły tylko temperaturę powietrza, trzy – temperaturę i wilgotność powietrza, a szósty – całkowite promieniowanie słoneczne. Najbardziej kompletny zakres badań
zapewniono w ścisłym centrum starej zabudowy Krakowa, przy ul. Szpitalnej, koło Teatru
im. J. Słowackiego, gdzie zamontowano rejestrator termiczno-wilgotnościowy i promieniowania całkowitego. Pozostałe dwa rejestratory termiczno-wilgotnościowe umieszczono w Nowej Hucie, wśród zabudowy blokowej na os. Szkolnym, w szerszej, wschodniej
części doliny Wisły, oraz przy Błoniach – rozległym terenie zielonym, niedaleko punktu
pomiarowego przy al. Krasińskiego. Ostatnie dwa rejestratory zamontowano: przy moście Wandy w Nowej Hucie, w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu Wisły i między blokami
przy ul. Mała Góra, na terenie około 50 m nad dnem doliny w południowej części miasta.
Te dwa punkty reprezentują warunki panujące w szerszej, wschodniej części doliny Wisły. We wszystkich punktach temperatura powietrza była mierzona co 5 minut, nad powierzchnią trawiastą lub na granicy powierzchni trawiastej i chodnika lub jezdni.
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W czasie nocy 14/15.12.2008 r. i 9/10.02.2009 r. w warunkach pogody bezchmurnej
i bezwietrznej, we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, ponownie wykonano przejazdy pomiarowe z automatyczną rejestracją
temperatury w proﬁlach N-S oraz W-E na terenie Krakowa i okolic.
W marcu 2009 r. sieć zmodyﬁkowano i poszerzono. Ze względu na szczupłość dostępnych środków ﬁnansowych, uznając za priorytet zrealizowanie pomiarów według koncepcji przedstawionej powyżej, zakończono pomiary w Swoszowicach i przy ul. Pasteura,
a czujniki te przeniesiono w nowe miejsca. Ponadto IGiGP UJ zakupił sześć kolejnych
rejestratorów. Pięć z nich było typu HOBO, a szósty to czujnik termiczno-wilgotnościowy
ﬁrmy Davis Instruments z radiowym przekazem danych oraz rejestrator tych danych typu
Weatherlink 5.8. Rejestratory typu HOBO zostały umieszczone na terenach pozamiejskich w zachodniej, węższej części doliny Wisły, tak w samym dnie doliny (Jeziorzany),
jak też na wysokości 50 m ponad nim w południowej (Rzozów) i północnej (Modlniczka)
części badanego obszaru. Pozostałe cztery rejestratory HOBO umieszczono:
1) w zabudowie willowej znajdującej się około 50 m nad dnem doliny w północnej części
obszaru krakowskiego i w zachodniej części doliny Wisły (ul. Ojcowska);
2) wśród bloków mieszkalnych znajdujących się około 50 m nad dnem doliny w południowej części obszaru krakowskiego i w zachodniej części doliny Wisły (ul. Bojki);
3) wśród bloków mieszkalnych znajdujących się w dnie doliny, w jej części zachodniej
(os. Podwawelskie);
4) w zabudowie willowej znajdującej się w dnie doliny, w jej części zachodniej
(ul. Bema).
Rejestratory zostały zamontowane na słupach oświetleniowych, w osłonach antyradiacyjnych, na wysokości 3−4 m n.p.g. Pomiary wykonywano co 5 minut, nad powierzchnią trawiastą lub na granicy powierzchni trawiastej i chodnika lub jezdni.
Aby uzyskać informacje o pionowym rozkładzie temperatury w dolinie Wisły, utworzono proﬁl pomiarowy na maszcie przekaźnikowym koło Kopca Kościuszki (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze (RTCN) przy ul. Malczewskiego; ryc. 1.1). Czujnik
ﬁrmy Davis umieszczono w osłonie antyradiacyjnej na szczycie masztu na wysokości
115 m n.p.g. (335 m n.p.m.), zaś urządzenie rejestrująco-odbiorcze w budynku obok masztu, należącym do RTCN. Pomiary na maszcie były wykonywane co 10 minut ze względu
na ograniczoną pojemność pamięci urządzenia, jak też z uwagi na mniejszą zmienność
temperatury powietrza na tak dużej wysokości. Celem utworzenia proﬁlu pomiarowego
u podnóża masztu (220 m n.p.m.) umieszczono rejestrator HOBO, będący do tego momentu sprzętem zapasowym, porównawszy uprzednio zgodność wskazań obu urządzeń.
Statyw z osłoną i rejestratorem ustawiono nad trawnikiem na ogrodzonym terenie RTCN,
rejestrator umieszczono 2 m n.p.g. (222 m n.p.m.), a pomiary były wykonywane co 5 minut. Maszt znajduje się w granicach administracyjnych miasta, w jego zachodniej części,
lecz na granicy zwartych terenów zabudowanych i rozległych terenów zielonych i użytkowanych rolniczo. Oznacza to, że pomiary wykonywane na szczycie masztu reprezentują
własności powietrza podlegającego wpływom miejskim, ale wpływom złagodzonym poprzez peryferyjne położenie masztu względem centrum zabudowy. Pomiary tego typu nie
były dotychczas realizowane w Krakowie w sposób ciągły, a wielu autorów podkreślało
znaczenie badania struktury pionowej temperatury nad tym miastem, głównie z uwagi
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na dużą rolę inwersji w kształtowaniu warunków klimatu lokalnego. Ciągłe pomiary na
maszcie dają znacznie bardziej kompletny materiał do analizy niż sporadycznie tylko wykonywane pomiary sondażowe czy przeloty pomiarowe samolotem. Wadą jest jednak ich
punktowość, którą nieco rekompensuje znacznie mniejsza zmienność pola temperatury
na takiej wysokości w porównaniu ze zmiennością w przygruntowej warstwie powietrza.
W nocy 31.03/1.04.2009 r. wykonano w warunkach pogody bezchmurnej i bezwietrznej, we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu
Wrocławskiego, ostatnie przejazdy pomiarowe z automatyczną rejestracją temperatury
i wilgotności powietrza. Wszystkie przejazdy wykonano i opracowano zgodnie z metodyką przedstawioną w pracy Szymanowskiego (2004).
We wrześniu 2009 r. zostały rozlokowane trzy ostatnie rejestratory HOBO, zakupione
− jak wspomniano wcześniej − przez Pana mgr Jakuba Walawendera. Rejestratory zostały
umieszczone we wschodniej, szerszej części doliny, w przekroju N-S, w osłonach antyradiacyjnych:
1) na najwyższym punkcie Pogórza Wielickiego (Chorągwica), u podnóża masztu radiowo-telewizyjnego, na stelażu na wysokości 2 m n.p.g.;
2) w Przylasku Rusieckim (dolina Wisły), w sąsiedztwie stawów powstałych na starorzeczach Wisły, na słupie oświetleniowym na wysokości 3−4 m n.p.g.;
3) na wierzchowinie Płaskowyżu Proszowickiego, w Kocmyrzowie, około 100 m nad
dnem doliny, na słupie oświetleniowym na wysokości 3−4 m n.p.g.
Od września 2009 r. we wszystkich naziemnych punktach pomiarowych rejestracja
temperatury jest prowadzona co 5 minut.
Jak wspomniano w rozdziale 1, obszar źródłowy czujnika umieszczonego wewnątrz
miejskiej warstwy dachowej waha się od kilkudziesięciu metrów w warunkach równowagi chwiejnej do około 300 metrów przy równowadze stałej (Oke 2004). Bezpośrednie
otoczenie czujnika ma decydujący wpływ na jego wskazania i jest to szczególnie istotne
jeśli porównuje się wyniki z poszczególnych punktów. Dlatego lokując punkty pomiarowe, dokładano starań, aby obszar źródłowy punktów, reprezentujących ten sam rodzaj
użytkowania terenu, ale w różnych formach terenu, miał zbliżone cechy. Dla punktów
pomiarowych tworzących sieć został wyznaczony, we współpracy z Katedrą Meteorologii
i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, współczynnik widoku nieba (ang. sky view factor,
SVF) (Bokwa, Rzepa, w druku). Wykorzystano zdjęcia cyfrowe typu „rybie oko”, wykonane w poszczególnych punktach w okresie zimowym, które następnie opracowano przy
użyciu programu BMSky-view, aby uzyskać wartości SVF. Zdjęcia i ich opracowanie zostało wykonane zgodnie z metodyką przedstawioną w pracach: Rzepa i in. 2006, Rzepa
i in. 2008, Rzepa, Gromek 2009.
Zestawienie podstawowych danych dotyczących punktów pomiarowych zawiera tabela 4.1, a ich rozmieszczenie prezentuje ryc. 1.1. Otoczenie wybranych punktów, przedstawione za pomocą zdjęć typu „rybie oko”, zawiera ryc. 4.1.
Poprawność wskazań czujników była weryﬁkowana poprzez okresowe porównywanie ich wskazań w warunkach stałej temperatury i wilgotności powietrza (pomiary
w pomieszczeniu zamkniętym); różnice nie przekraczały 0,1−0,2°C, co jest wynikiem
w zupełności zadowalającym, biorąc pod uwagę cel badań. Czujniki działały przez cały
okres pomiarowy bez zarzutu, z wyjątkiem czujnika przy Teatrze im. J. Słowackiego, który
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Table 4.1. Location of automatic measurement points, scope and the beginning date of measurements

Tab. 4.1. Położenie automatycznych punktów pomiarowych oraz zakres i daty rozpoczęcia pomiarów

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

Opracowanie tabeli: / Data provided by : A. Bokwa, M. Rzepa, J. Walawender.

Explanations: φ, λ – latitude and longitude, h – altitude a.s.l., SVF – sky view factor, t.r., z.p. – sensor type and the scope of measurements, p.p. – date
of measurements beginning, t – air temperature, f – relative humidity, Kglob – total solar radiation; mesoregions according to German 2000–2001, 2007

Objaśnienia: φ, λ – szerokość i długość geograﬁczna, h – wysokość w m n.p.m., SVF – współczynnik widoku nieba, t.r., z.p. – typ rejestratora
i zakres pomiarów, p.p. – początek pomiarów, t – temperatura powietrza, f – wilgotność względna, Kglob – promieniowanie całkowite;
mezoregiony wg German 2000–2001, 2007
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w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. okresowo nie rejestrował danych. Natomiast inne serie
pomiarowe z niektórych punktów mają luki wynikające z zakłóceń logistycznych, związanych z trudną sytuacją rodzinną autorki. Braki we wskazaniach czujnika zamontowanego
na maszcie są zaś skutkiem zakłóceń w przesyłaniu danych z czujnika do rejestratora drogą radiową, z uwagi na dużą liczbę innych urządzeń zamontowanych na maszcie, zgodnie
z jego przeznaczeniem.
Wyniki pomiarów z sieci automatycznej zostały uzupełnione wynikami pomiarów
automatycznych z innych stacji i okresów po 2005 r.:
1) Garlica Murowana: dane o kierunku i prędkości wiatru 07.2007−12.2009 r.;
2) Ogród Botaniczny: pomiary automatyczne temperatury powietrza w klatce na
2 m n.p.g. czujnikiem HOBO z okresu 11.2007−01.2010 r.;
3) Libertów, Igołomia i Balice: temperatura powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru,
co 3 godziny, z okresu 07.2007−01.2010 r.;
4) Lepianka Czajowska: pomiary automatyczne temperatury powietrza czujnikiem
Vaisala z okresu 07.2007−12.2009 r.
Stacje te zostały opisane w rozdziale 2, z wyjątkiem Lepianki Czajowskiej. Lepianka
Czajowska to miejscowość położona poza obszarem krakowskim, około 13 km na północny zachód od Garlicy Murowanej, na wysokości 485 m n.p.m. Od 2007 r. Katedra Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego prowadzi tam automatyczne pomiary meteorologiczne,
będące elementem projektu badawczego dotyczącego zróżnicowania klimatu lokalnego
na terenie OPN (Partyka, Caputa 2009). Pomiary są wykonywane za pomocą stacji ﬁrmy
Campbell, wyposażonej m.in. w czujnik Vaisala WXT50 przeznaczony do pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza, kierunku i prędkości wiatru oraz ciśnienia
atmosferycznego na wysokości 200 cm n.p.g., a rejestrowane jako średnie 10-minutowe.
Danymi z tej stacji posłużono się do weryﬁkacji części wyników (patrz rozdział 5).
Wykorzystano także dane dotyczące zachmurzenia ogólnego co 3 godziny z Balic
z okresu 07.2007−01.2010 r.
Opisana organizacja punktów pomiarowych pozwala uzyskać dane, które można analizować pod kątem:
1) zróżnicowania temperatury powietrza między punktami reprezentującymi odmienne
użytkowanie terenu (czyli tereny miejskie i pozamiejskie) w tej samej formie rzeźby terenu; pozwala to na określanie intensywności m.w.c. w poszczególnych strefach w proﬁlu
pionowym, czyli na wyeliminowanie wpływu rzeźby i uzyskanie informacji o wielkości
modyﬁkacji temperatury powietrza tylko wskutek różnic użytkowania terenu;
2) zróżnicowania temperatury powietrza między punktami położonymi w terenie
miejskim, w danej klasie użytkowania terenu, ale w różnych formach rzeźby terenu;
pozwala to na określanie wpływu rzeźby, a w szczególności wysokości ponad dnem
doliny, na modyﬁkacje temperatury powietrza w mieście, przy eliminacji różnic wynikających z różnego użytkowania terenu.
Ponadto pozyskane dane pozwalają na porównanie wartości tempa zmian temperatury powietrza w poszczególnych punktach, w cyklu dobowym; tempo zmian temperatury
(ogrzewania/wychładzania powietrza) w danym punkcie jest ściśle powiązane ze stopniem
urbanizacji terenu, a często lepiej odzwierciedla jego wpływ na temperaturę powietrza niż
same różnice między terenem miejskim i pozamiejskim.
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4.3. Opracowanie danych
Opisane powyżej dane zostały zanalizowane na wiele różnych sposobów, co jest szczegółowo objaśnione w kolejnych rozdziałach przy konkretnych analizach. Poniżej zaś objaśniono główne założenia dotyczące analizy danych. Wieloletnie dane pomiarowe zostały
wykorzystane najpierw do badania zróżnicowania temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze pozamiejskim wokół Krakowa. Obliczono średnie miesięczne
i roczne wartości temperatury powietrza z godz. 00, 06, 12 i 18 UTC oraz średnie miesięczne i roczne wartości temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.) i średniej
dobowej (t.śr.). Średnią dobową (t.śr.) liczono dla całego okresu wg obecnie obowiązującego
wzoru: t.śr.= (t06UTC+t18UTC+t.maks.+t.min.)/4. Ponadto dla każdej stacji wyznaczono średnią
roczną liczbę dni charakterystycznych: upalnych (t.maks.>30,0°C), gorących (t.maks >25,0°C),
mroźnych (t.maks. <0,0°C) i bardzo mroźnych (t.maks.<-10,0°C), dla dostępnych okresów pomiarowych. Oprócz analizy danych średnich z wieloleci wykonano także analizę zróżnicowania przestrzennego temperatury minimalnej w warunkach bezwietrznych lub z małą
prędkością wiatru oraz przy niebie bezchmurnym lub zachmurzonym tylko w niewielkim
stopniu, kiedy różnice mezoklimatyczne są zwykle największe (noce z N ≤2 oktantów
i v ≤3,0 m·s-1, wyznaczone przy wykorzystaniu pomiarów anemometrycznych i obserwacji nefologicznych ze stacji Balice z godz. 00 UTC). Wykorzystanie danych wieloletnich
do badania zmian klimatu lokalnego Krakowa zostało poprzedzone rozpoznaniem roli
rzeźby terenu w jego modyﬁkacji. W przypadku opadów obliczono miesięczne, sezonowe
i roczne sumy opadów oraz liczby dni z sumą dobową opadu ≥1,0 mm, 5 mm, 10 mm,
20 mm i 30 mm.
Dane z pomiarów automatycznych temperatury powietrza zostały wykorzystane na
kilka sposobów. W niektórych analizach korzystano z danych o różnej rozdzielczości czasowej (2- i 5-minutowej) w różnych punktach pomiarowych i dlatego konieczna była redukcja danych do wspólnego kroku czasowego. Redukcja danych 2-minutowych z danego
punktu do 5-minutowych była przeprowadzana w następujący sposób: z danych z godz.
np. 12:00, 12:02, 12:04, 12:06, 12:08, 12:10 selekcjonowano dane z 12:00, 12:06 i 12:10
i przypisywano je do terminów 5-minutowych z godzin: 12:00, 12:05 i 12:10. Redukcja
danych 5-minutowych do 10-minutowych polegała na pomijaniu pomiarów np. z godz.
12:05, 12:15 itd. Dla każdego dnia i punktu pomiarowego obliczono t.śr. oraz wyznaczono
t.maks. i t.min., biorąc pod uwagę wszystkie pomiary w okresie doby termicznej (od 18 do
18 UTC). W każdej standardowej porze roku wydzielono osobne zbiory zawierające dane
z okresu nocy i dnia z poszczególnych punktów pomiarowych, biorąc pod uwagę momenty wschodu i zachodu słońca w poszczególnych dniach. Zbiory te zostały wykorzystane przy analizie intensywności m.w.c. i przy wyróżnianiu typów struktury przestrzennej
temperatury powietrza. W tym celu posłużono się analizą skupień. Analizie poddano tylko zbiory zawierające dane dla nocy, kiedy temperatura jest kształtowana głównie przez
własności powierzchni czynnych. Ponadto w ciągu dnia zróżnicowanie temperatury na
badanym obszarze jest niewielkie, co wynika z intensywnej turbulencji. W niektórych
punktach pomiarowych przebieg temperatury jest znacząco modyﬁkowany w ciągu dnia
na skutek zacienienia przez budynki lub drzewa, co z jednej strony jest nie do uniknięcia
przy badaniach w mieście, a z drugiej − uniemożliwia uzyskanie dla dnia danych w peł77
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ni porównywalnych między punktami. Do każdego terminu pomiarowego (co 5 minut)
przypisano wielkość zachmurzenia ogólnego, kierunek i prędkość wiatru stosując pewne
uproszczenie. Wykorzystano obserwacje zachmurzenia z Balic oraz dane dotyczące kierunku i prędkości wiatru z Igołomi, Balic i Libertowa, dostępne z terminów 00, 03, 06, 09,
12, 15, 18 i 21 UTC. Przypisano je do terminów automatycznych pomiarów temperatury
1,5 godziny przed i po danej pełnej godzinie. Rozważano możliwość interpolacji danych,
ale jej zaniechano z uwagi na dużą nieregularność zmian pola wiatru. Ponadto do każdego terminu automatycznych pomiarów temperatury przypisano sytuację synoptyczną
wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010) z danego dnia (w podziale na 11 typów) i wartość
gradientu pionowego temperatury obliczonego na podstawie różnicy temperatury między
czujnikiem umieszczonym pod masztem przy ul. Malczewskiego i na maszcie. Następnie zbiory przekształcono, obliczając dla każdego terminu pomiarowego różnice między
temperaturą powietrza w punkcie al. Krasińskiego i temperaturą w każdym pozostałym
punkcie. Wybór al. Krasińskiego jako punktu odniesienia podyktowany był tym, że jest
to często punkt najcieplejszy i – według wcześniejszych badań – położony w centrum
jednej z dwu krakowskich wysp ciepła (staromiejskiej i nowohuckiej). Zazwyczaj obliczenia takie wykonuje się, przyjmując za punkt referencyjny posterunek pozamiejski, zwykle
najchłodniejszy. W przypadku Krakowa zróżnicowanie termiczne tła pozamiejskiego jest
jednak na tyle znaczące, że za punkt odniesienia dla pozostałych posterunków wybrano
centrum miasta, często najcieplejsze. Powstały zatem zbiory, gdzie jeden rekord to sekwencja wartości różnic temperatury między punktem referencyjnym i wszystkimi pozostałymi punktami pomiarowymi, w danym momencie. Dodatkowo każdy rekord został
określony zestawem warunków pogodowych i wielkością gradientu pionowego temperatury, liczonego na podstawie różnicy temperatury na maszcie i u jego podnóża. Wartości
ujemne oznaczają spadek temperatury wraz z wysokością, a ujemne – wzrost (inwersję
termiczną). Analizę skupień przeprowadzono metodą k-średnich, wykorzystując pakiet
statystyczny Statistica, dla okresu nocy w poszczególnych porach roku, bez przyjmowania
żadnych wstępnych założeń i bez wstępnej selekcji danych, np. bez ograniczania analizy jedynie do nocy bezchmurnych i bezwietrznych. Analiza skupień była już stosowana
przez autorkę do poszukiwania typów struktury termicznej powietrza (Bokwa 2000/2001,
Bednorz i in. 2003, Bokwa 2004). Otrzymane skupienia zostały zanalizowane pod kątem
czynników warunkujących podział zbioru na skupienia. Analiza pozwoliła sprawdzić, czy
w takich samych warunkach meteorologicznych może występować znacząco odmienny
typ struktury termicznej powietrza i od jakich czynników to zależy.
We wszystkich obliczeniach i analizach wartości temperatury powietrza podano
w stopniach Celsjusza (oC), zaś wartości różnicy temperatury między dwoma punktami
pomiarowymi w stopniach Kelvina (K).
Wieloletnie zmiany struktury przestrzennej temperatury powietrza zbadano, mając
na uwadze wyniki opisanych powyżej analiz. Zmiany te można analizować tylko dla części miasta położonego w dnie doliny. Natomiast w przypadku opadów wzięto pod uwagę
także dane ze stacji położonych w innych formach terenu. Wykorzystano średnie wartości sezonowe badanych elementów. Główną hipotezą badawczą dotyczącą wieloletnich
zmian struktury przestrzennej temperatury i opadów była ta, że przemiany społeczne,
gospodarcze i polityczne, zachodzące w Europie Środkowej po roku 1989, spowodowały
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Ryc. 4.1. Otoczenie wybranych punktów tworzących automatyczną sieć pomiarową
Figure 4.1. Surroundings of the selected points belonging to the automatic measurement network
Objaśnienia: a – Libertów, b – Jeziorzany, c – Garlica, d – al. Krasińskiego, e – ul. Bojki,
f – ul. Bema, g – ul. Ojcowska, h – os. Podwawelskie
Explanations: a – Libertów, b – Jeziorzany, c – Garlica, d – Krasińskiego St., e – Bojki St.,
f – Bema St., g – Ojcowska St., h – Podwawelskie district
Wykonanie zdjęć: / Photos by: Marcin Rzepa, Anita Bokwa.

Ryc. 4.2. Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza (ºC) i średnie miesięczne sumy
opadów atmosferycznych (mm) w Krakowie na stacji w Ogrodzie Botanicznym
w latach 2007–2009 na tle średnich wartości dla okresu 1901–2000
Figure 4.2. Mean monthly values of air temperature (ºC) and precipitation (mm) in Kraków
at the Botanical Garden station in the years 2007–2009 against the background of mean values
from the period 1901–2000
Objaśnienia: źródło danych z lat 1901–2000: Klimat... 2007.
Explanations: data for the period 1901–2000 come from: Klimat... 2007.

Dane i metody ich analizy wykorzystane w pracy

zróżnicowane zmiany oddziaływania antropogenicznych czynników klimatotwórczych
w skali lokalnej; Kraków może posłużyć za miasto reprezentatywne pod tym względem dla całego regionu środkowoeuropejskiego (patrz rozdział 3). Podjęto zatem próbę zbadania, czy te zmiany odbiły się na strukturze przestrzennej temperatury powietrza
i opadów, czy zmieniły się wielkości różnic omawianych elementów między wybranymi
punktami, reprezentującymi obszar miejski i pozamiejski. Wspomniane przemiany związane z rokiem 1989 stworzyły, niejako na zasadzie efektu ubocznego, unikatową okazję
badawczą, zwłaszcza że niektóre czynniki uległy skokowym zmianom, co w miastach
w innych regionach świata zdarza się niezwykle rzadko. Umożliwia to zbadanie znaczenia
poszczególnych czynników w kształtowaniu klimatu miasta. Badanie wieloletnich zmian
struktury przestrzennej temperatury powietrza i opadów zrealizowano poprzez analizę
danych z okresu 1971−2005 ze stacji w mieście i poza miastem. Było to zatem badanie
wybranych elementów, a nie całej struktury przestrzennej tych elementów; drugi wariant
nie był możliwy do zrealizowania z uwagi na szczupłość dostępnych danych. Badany okres
podzielono na dwa podokresy: lata 1971−1988 i 1989−2005, reprezentujące odpowiednio warunki z dużym i relatywnie mniejszym nasileniem antropopresji, szczególnie emisji
ciepła antropogenicznego i zanieczyszczeń powietrza. Do poszukiwania różnic między
badanymi okresami i trendów zmian wykorzystano opcje dostępne w pakiecie Statistica
(statystyki nieparametryczne, analiza regresji), szczegółowo opisane przy prezentacji konkretnych analiz.
Już Lowry (1977) zwracał uwagę, że w badaniach klimatu miasta powinno się
uwzględniać podział analizowanych danych na podzbiory wyróżnione na podstawie zróżnicowania sytuacji synoptycznych. W analizach zaprezentowanych w niniejszej pracy posłużono się kalendarzem typów cyrkulacji atmosfery dla Polski Południowej (Niedźwiedź
1981, 2010) za lata 1971−2009 i pod uwagę wzięto pełny podział na 21 typów i podział
uproszczony na 11 typów, w którym łączone są typy sąsiednie, np. typ 1 i 2 w podziale
na 21 elementów stanowi typ 1 w podziale na 11 elementów: 1 – Na+NEa, 2 – Ea+SEa,
3 – Sa+SWa, 4 – Wa+NWa, 5 – Ca+Ka, 6 – Nc+NEc, 7 – Ec+SEc, 8 – Sc+SWc, 9 – Wc+NWc,
10 – Cc+Bc, 11 – x,
gdzie:
N, NE itd. – kierunek adwekcji mas powietrza,
c – układ cyklonalny,
a – układ antycyklonalny,
Ca – sytuacja centralna antycyklonalna, brak adwekcji, centrum wyżu nad południową
Polską,
Ka – klin antycyklonalny, czasem kilka niewyraźnych ośrodków lub rozmyty obszar podwyższonego ciśnienia, oś wału wysokiego ciśnienia,
Cc – sytuacja centralna cyklonalna, centrum niżu nad południową Polską,
Bc – bruzda cyklonalna, rozmyty obszar niskiego ciśnienia lub oś bruzdy niżowej z różnymi kierunkami adwekcji i systemem frontów oddzielających różne masy powietrza,
x – siodło baryczne i sytuacje niedające się zaklasyﬁkować.
W niniejszej pracy oprócz danych wieloletnich są wykorzystywane w analizach dane
z krótszych pomiarów automatycznych. Pomiary prowadzono od lipca 2007 do stycznia
2010 r., przy czym większość punktów pomiarowych działała od marca 2009 do stycznia
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2010 r., zatem konieczna jest ocena repre- Tab. 4.2. Średnie roczne temperatury powietrza
(t, ºC) i roczne sumy opadów atmosferycznych
zentatywności warunków pogodowych
(p, mm) w Krakowie na stacji w Ogrodzie
tego okresu dla Krakowa poprzez porówBotanicznym w latach 2007–2009 na tle
nanie z danymi wieloletnimi. Rycina 4.2
średnich wartości z okresu 1901–2000
prezentuje średnie miesięczne temperatury
Table 4.2. Mean annual values of air temperatupowietrza i miesięczne sumy opadów atre (t, ºC) and precipitation (p, mm) in Kraków
mosferycznych w latach 2007−2009 na tle
at the Botanical Garden station in the years
średnich wartości dla okresu 1901−2000
2007–2009 against the background of mean
(Klimat... 2007), a tab. 4.2 – średnie roczne
values from the period 1901–2000
temperatury powietrza i roczne sumy opadu w takim samym układzie.
Temperatury powietrza w badanym
3-leciu są wyższe o około 2°C niż w okresie
1901−2000, co wynika z ogólnych trendów
zmian klimatycznych, natomiast w przeObjaśnienia: źródło danych z lat 1901–2000,
biegu rocznym 2009 r. jest najbardziej zbliKlimat... 2007.
żony do średniego przebiegu 100-letniego, w pozostałych latach na uwagę zasłuExplanations: data for the period 1901–2000
after: Klimat... 2007.
guje zaś niezwykle ciepły styczeń 2007 r.,
przy czym pierwsze półrocze 2007 r. nie
było uwzględniane w analizach prezentowanych w niniejszej pracy. Opady, w porównaniu z danymi 100-letnimi, wykazują dużo
większe różnice niż temperatura, zwłaszcza rok 2007 z niezwykle wysokimi opadami
w styczniu i wrześniu; w roku 2009 anomalny był kwiecień z miesięczną sumą opadu
równą zaledwie 0,5 mm. Dane z lat 2007−2009 są w niniejszej pracy analizowane jedynie
w zakresie temperatury powietrza, zatem anomalnie wysokie opady lub ich brak mają
znaczenie pośrednie: występowanie opadów zwykle związane jest z niewielkim zróżnicowaniem termicznym w mikro- i mezoskali. Ponadto podjęto próbę porównania częstości
występowania nocy z niewielkim zachmurzeniem (N≤2 oktanty) i małą prędkością wiatru
(v≤2 m·s-1) w okresie 1971−2005 i 2007−2010, ponieważ w takich warunkach zróżnicowanie mikro-i mezoklimatyczne jest zwykle największe i znajduje to odbicie także w uśrednionych wartościach badanych elementów klimatu. Dla lat 1971−2005 dane reprezentatywne
dla nocy były dostępne tylko z godz. 00 UTC, dla tego terminu zliczono więc liczbę przypadków spełniających wspomniane kryteria nefologiczno-anemologiczne. Podobnie postąpiono w przypadku danych z okresu 07.2007−01.2010 r. W latach 1971−2005 w 30% nocy
w roku o godz. 00 UTC panowały warunki z niewielkim zachmurzeniem i małą prędkością wiatru, zaś w okresie 07.2007−01.2010 r. było to 25%. Podsumowując, można więc
uznać, że warunki pogodowe w latach 2007−2009 nie odbiegały znacząco od przeciętnych
warunków charakterystycznych dla obszaru krakowskiego, nie były to np. lata z wielkimi
powodziami czy długotrwałymi falami upałów. Analizy pomiarów z tego okresu można
zatem uznać za miarodajne w zakresie charakterystyki zróżnicowania mezoklimatu omawianego obszaru.
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ROZDZIAŁ 5
     

Zróżnicowanie temperatury powietrza
i opadów atmosferycznych
na obszarze krakowskim

Przedmiotem niniejszego opracowania są zmiany struktury mezoklimatu miasta, jednak
rozważania dotyczące zmian należy poprzedzić informacjami o zróżnicowaniu badanych
elementów, czyli temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim, zdeﬁniowanym w rozdziale 1. Jest to bowiem określenie podstawowych cech owej
struktury mezoklimatu. Z uwagi na duże zróżnicowanie środowiska obszaru krakowskiego najpierw zostaną osobno scharakteryzowane tereny pozamiejskie, gdyż jest to tzw. tło
do analiz dotyczących klimatu miasta.

5.1. Temperatura powietrza na obszarze krakowskim
Badanie tak zróżnicowania przestrzennego, jak też zmienności czasowej klimatu miasta
wymaga analiz odpowiednich danych pomiarowych. Opis dostępnych danych z Krakowa
i okolic, przedstawiony w rozdziale 4, pozwala stwierdzić, że stacje działające w ramach
stałych sieci pomiarowych różnych instytucji nie dają informacji wystarczających dla pełnego zrealizowania wspomnianego celu, co stało się przyczyną założenia przez autorkę
własnej sieci pomiarowej. Aby jednak móc prawidłowo zinterpretować uzyskane dane automatyczne, konieczna jest najpierw analiza dostępnych danych wieloletnich. Wobec niemożności utworzenia dla całego okresu 1971−2005 jednolitej bazy danych z wszystkich
punktów pomiarowych, przedstawione poniżej analizy opierają się na danych z różnych
stacji i różnych okresów, w zależności od badanego zagadnienia i dostępności danych.
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5.1.1. Zróżnicowanie temperatury powietrza na obszarze
pozamiejskim
Rozpoznanie zróżnicowania termicznego tła pozamiejskiego jest konieczne dla prawidłowej interpretacji wyników analiz porównawczych dla stacji w mieście i poza miastem.
W przypadku obszaru krakowskiego możliwe jest wykorzystanie danych pomiarowych
tak tradycyjnych, jak też automatycznych.
Dane z równoczesnych pomiarów tradycyjnych ze stacji pozamiejskich: Balice, Garlica Murowana, Libertów i Igołomia są dostępne:
1) ze stacji Balice, Garlica Murowana i Libertów za lata 1972−1996;
2) ze stacji Balice, Garlica Murowana i Igołomia za lata 1991−2005;
3) ze stacji Balice, Garlica Murowana, Libertów i Igołomia za lata 1991−1995.
Aby zbadać zróżnicowanie temperatury powietrza na omawianym obszarze, obliczono średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC
oraz średnie miesięczne i roczne wartości t.maks., t.min. i t.śr. Ponadto dla każdej stacji wyznaczono średnią roczną liczbę dni charakterystycznych: upalnych, gorących, mroźnych
i bardzo mroźnych. Wszystkie wskaźniki obliczono dla wymienionych trzech okresów
badawczych (tab. 5.1−5.4), a przebieg ich rocznych lub średnich sezonowych wartości
w latach 1971−2005 przedstawiają ryciny 5.1−5.8.
Średnie roczne wartości poszczególnych elementów, zaprezentowane w tab. 5.1−5.3,
ukazują podstawowe cechy zróżnicowania termicznego obszaru otaczającego Kraków. Widoczne jest, że okres 1991−2005 był cieplejszy od okresu 1972−1996 o 0,4−0,9K zależnie
od elementu. Największe różnice temperatury występują między Libertowem i Garlicą,
w przypadku temperatury minimalnej w latach 1972−1996 jest to wartość 1,4K. Różnice
rzędu 0,9−1,0K występują także między Libertowem i Balicami w przypadku temperatury
minimalnej i z godz. 00 UTC. Średnia roczna temperatura powietrza na całym obszarze
wykazuje natomiast brak zróżnicowania i, biorąc pod uwagę okres 1991−2005, wynosi
8,4−8,5°C.
W okresie 1991−1995, kiedy pomiary były prowadzone równolegle na wszystkich
czterech stacjach (tab. 5.1), największe zróżnicowanie termiczne omawianego obszaru
występowało w lipcu i sierpniu; różnice średniej miesięcznej temperatury o godz. 00, 06,
18 UTC i temperatury minimalnej między stacjami, gdzie wystąpiły wartości najwyższa
i najniższa, osiągały wartości 1,4−1,6K.
W zimie nocą (wartości z godz. 00 i 06 UTC oraz t.min.) stacją, na której wystąpiły
wartości najwyższe był Libertów, wartości najniższe wystąpiły w Balicach lub Garlicy, Igołomię charakteryzowały wartości pośrednie. Może to świadczyć o częstym inwersyjnym
rozkładzie temperatury w dolinie Wisły nocą, a także o tym, że stacja w Garlicy, choć
położona podobnie jak Libertów kilkadziesiąt metrów ponad dnem doliny, w przeciwieństwie do Libertowa była jednak objęta zasięgiem tej inwersji. Ponadto istotne jest, że Balice
i Igołomia, choć położone w tej samej formie terenu i na podobnej wysokości względnej
i bezwzględnej, wykazywały prawie stałą różnicę; w Igołomi, reprezentującej wschodnią,
szerszą część doliny Wisły, było w poszczególnych miesiącach zimowych cieplej niż w Balicach (zachodnia, węższa część doliny) o ok. 0,5K. Te różnice termiczne między wschodnią
i zachodnią częścią doliny zasługują na szczególną uwagę i zostaną szerzej omówione
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Ryc. 5.1. Średnie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00 UTC w Balicach,
Libertowie i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.1. Mean seasonal values of air temperature (ºC) at 00 UTC in Balice, Libertów
and Garlica Murowana in the years 1971–2005

Ryc. 5.2. Średnie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 06 UTC w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.2. Mean seasonal values of air temperature (ºC) at 06 UTC in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.3. Średnie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 12 UTC w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.3. Mean seasonal values of air temperature (ºC) at 12 UTC in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.4. Średnie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 18 UTC w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.4. Mean seasonal values of air temperature (ºC) at 18 UTC in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.5. Średnie sezonowe wartości maksymalnej temperatury powietrza (ºC) w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.5. Mean seasonal values of maximum air temperature (ºC) in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.6. Średnie sezonowe wartości minimalnej temperatury powietrza (ºC) w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.6. Mean seasonal values of minimum air temperature (ºC) in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.7. Średnie sezonowe wartości średniej dobowej temperatury powietrza (ºC) w Balicach,
Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.7. Mean seasonal values of mean daily air temperature (ºC) in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Ryc. 5.8. Przebieg rocznej liczby dni charakterystycznych: a) upalnych (t.maks>30,0ºC),
b) gorących (t.maks.>25,0ºC), c) mroźnych (t.maks<0,0ºC) i d) bardzo mroźnych (t.maks.<-10,0ºC)
w Balicach, Libertowie, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1971–2005
Figure 5.8. Annual number of: a) very hot days (t.max.>30.0ºC), b) hot days (t.max.>25.0ºC),
c) frosty days (t.max.<0.0ºC) and d) very frosty days (t.max.<-10.0ºC) in Balice, Libertów,
Garlica Murowana and Igołomia in the years 1971–2005

Explanations: m – month, r – year, B – Balice, GM – Garlica Murowana, L – Libertów, I – Igołomia, b – no data.

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok, B – Balice, GM – Garlica Murowana, L – Libertów, I – Igołomia, b – brak danych.

Table 5.1. Mean monthly and annual values of air temperature (ºC) at 00, 06, 12 and 18 UTC, together with mean maximum (t.maks.),
minimum (t.min.) and mean daily (t. śr. ) air temperature in Balice, Garlica Murowana, Libertów and Igołomia in the years 1991–1995

Tab. 5.1. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC oraz temperatury maksymalnej (t.maks.),
minimalnej (t.min.) i średniej dobowej (t.śr.) w Balicach, Garlicy Murowanej, Libertowie i Igołomi w latach 1991–1995
Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim
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Tab. 5.2. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC
oraz temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.) i średniej dobowej (t.śr.)
w Balicach, Garlicy Murowanej i Libertowie w latach 1972–1996
Table 5.2. Mean monthly and annual values of air temperature (ºC) at 00, 06, 12 and 18 UTC,
together with mean maximum (t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily (t.śr.)
air temperature in Balice, Garlica Murowana and Libertów in the years 1972–1996

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok, B – Balice, GM – Garlica Murowana, L – Libertów,
b – brak danych.
Explanations: m – month, r – year, B – Balice, GM – Garlica Murowana, L – Libertów,
b –no data.
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Tab. 5.3. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC
oraz temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.) i średniej dobowej (t.śr.)
w Balicach, Garlicy Murowanej i Igołomi w latach 1991–2005
Table 5.3. Mean monthly and annual values of air temperature (ºC) at 00, 06, 12 and 18 UTC,
together with mean maximum (t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily (t.śr.)
air temperature in Balice, Garlica Murowana and Igołomia in the years 1991–2005

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok, B – Balice, GM – Garlica Murowana, I – Igołomia,
b – brak danych.
Explanations: m – month, r – year, B – Balice, GM – Garlica Murowana, I – Igołomia,
b – no data.
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w dalszej części pracy. Zimą w dzień (wartości z godz. 12 UTC i t.maks.) w Libertowie było
najchłodniej, a w Garlicy najcieplej i trudno się tu doszukiwać np. wpływu nachylenia
terenu − obie stacje są położone na dobrze przewietrzanych wierzchowinach.
Latem w dzień w Libertowie było najchłodniej, a najcieplej było w Garlicy lub Igołomi. Nocą zaś, podobnie jak zimą, najcieplej było w Libertowie, najchłodniej zaś w Garlicy.
Jest to sytuacja, która skłoniła autorkę do scharakteryzowania zróżnicowania warunków
termicznych panujących nocą w przekroju N-S omawianego obszaru jako „asymetrii termicznej”. Zarówno bowiem Libertów, jak i Garlica są stacjami położonymi kilkadziesiąt
metrów nad dnem doliny, na wierzchowinach i można by się spodziewać, że obie będą
notować nocą zbliżone wartości temperatury oraz że będą położone powyżej warstwy inwersyjnej i znacznie cieplejsze niż punkty znajdujące się w dnie doliny. Jak wspomniano
w rozdziale 2, wielu badaczy zwracało uwagę na częste inwersje termiczne w dolinie Wisły,
oceniając ich miąższość w szerokim zakresie 60−200 m. Garlica jest, co prawda, położona
nieco niżej niż Libertów, ale zaobserwowane tam wartości temperatury, znacznie niższe
niż w Libertowie, a nawet niższe niż w dnie doliny, wskazują, że tworzeniu się warstwy
inwersyjnej towarzyszy najprawdopodobniej lokalna cyrkulacja powietrza o złożonej
strukturze. Powoduje to występowanie w północnej części obszaru na danej wysokości
względnej znacznie niższych wartości temperatury nocą niż na tej samej wysokości w części południowej. Porównanie jedynie wartości z Libertowa i Garlicy nie jest wystarczające
do potwierdzenia tej hipotezy, dlatego podjęto kilka prób zweryﬁkowania tego założenia,
wykorzystując inne dane, co zostało przedstawione w dalszej części pracy.
Aby zweryﬁkować wyniki dotyczące znacznych dysproporcji termicznych między północną i południową częścią badanego obszaru, można porównać dane ze stacji
w dolinie (Balice i Igołomia) z danymi z innych stacji położonych na wierzchowinach.
W pracy A. Bokwy (2009) dokonano porównania danych z Balic i Igołomi z danymi
z Gaika-Brzezowej i Miechowa. Stacja w Gaiku-Brzezowej znajduje się około 25 km
(w linii prostej) na południe od centrum miasta, na wysokości 302 m n.p.m. (czyli na
podobnej wysokości jak Libertów: 314 m n.p.m.), na wierzchowinie Pogórza Wielickiego,
natomiast stacja w Miechowie położona jest około 30 km (w linii prostej) na północ od
centrum miasta, na wysokości 290 m n.p.m. (czyli 20 m wyżej niż Garlica), na wierzchowinie Wyżyny Miechowskiej. Gaik i Miechów są zatem położone w podobnych formach
terenu i mezoregionach, jak Libertów i Garlica, ale dalej od miasta. Przeprowadzone we
wspomnianej pracy analizy z wykorzystaniem danych z tych stacji potwierdzają odmienność termiczną północnej i południowej części badanego obszaru, stwierdzone wcześniej
na podstawie danych z Libertowa i Garlicy, tzn. część północna jest znacząco chłodniejsza
od południowej.
Porównanie opisanych powyżej danych z lat 1991−1995 (tab. 5.1) z danymi z pozostałych analizowanych okresów: 1972−1996 i 1991−2005 (tab. 5.2 i 5.3) pozwala sprawdzić, czy prawidłowości zaobserwowane dla wszystkich stacji wystąpiły tylko w okresie
1991−1995 czy też znajdują potwierdzenie w danych reprezentujących dłuższe okresy,
choć dla mniejszej liczby stacji. Porównywane okresy nie są rozłączne, ale też nie o badanie zmian w czasie tutaj chodzi, co wyjaśniono powyżej. W latach 1972−1996 (tab. 5.2,
zestawienie tylko dla Balic, Garlicy i Libertowa), podobnie jak w okresie 1991−1995,
największe zróżnicowanie temperatury między stacjami występowało latem, w Balicach
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przez cały rok było chłodniej niż w Libertowie o godz. 00 UTC, temperatura minimalna
w Libertowie cały rok była wyższa niż w Balicach i Garlicy, temperatura maksymalna cały
rok była wyższa w Balicach niż w Libertowie, zaś latem o godz. 12 w Libertowie było najchłodniej, a temperatury dla Balic i Garlicy były prawie identyczne. Można zatem stwierdzić, że w obu okresach zaobserwowano bardzo podobne prawidłowości w zróżnicowaniu
termicznym obserwowanego obszaru.
Zestawienie danych z lat 1991−1995 (tab. 5.1) oraz 1991−2005 (tab. 5.3, zestawienie
tylko dla Balic, Garlicy i Igołomi), w przeciwieństwie do poprzednich analiz, wskazuje
na istotne różnice między badanymi okresami. Latem, nocą i nad ranem (temperatura
minimalna i o godz. 06 UTC), w latach 1991−1995 najcieplej było w Igołomi, najchłodniej
w Garlicy, zaś w latach 1991−2005 temperatura minimalna była najwyższa w Balicach,
a o godz. 6 UTC w Igołomi było najcieplej, ale Balice i Garlica miały prawie taką samą
temperaturę. W latach 1991−2005 różnice w temperaturze maksymalnej między Balicami
i Igołomią były większe przez cały rok niż w latach 1991−1995, kiedy to wartości w Igołomi były tylko nieznacznie większe niż w Balicach. Ponadto w okresie 1991−2005 latem
o godz. 12 UTC najcieplej było w Igołomi, a w latach 1991−1995 − w Garlicy lub Igołomi.
Analiza liczby dni charakterystycznych na omawianych stacjach w poszczególnych
okresach (tab. 5.4) pozwala stwierdzić, że w przypadku dni upalnych i bardzo mroźnych
różnice między stacjami są niewielkie. Dni gorących jest od 4 do 7 więcej w dolinie niż na
wierzchowinie, dni mroźnych najwięcej notuje się zaś na wierzchowinie, około 3 mniej
w zachodniej części doliny, a najmniej w jej części wschodniej (około 5 mniej niż na wierzchowinie), co potwierdza przewagę normalnego uwarstwienia termicznego w godzinach
dziennych na omawianym obszarze.
Powyższe wyniki wskazują na znaczne zróżnicowanie termiczne obszaru wokół Krakowa, dobrze widoczne nawet w danych uśrednionych, dlatego dla okresu 1991−1995,
kiedy równolegle działało najwięcej stacji, dokonano bardziej szczegółowej analizy.
Tab. 5.4. Średnia roczna liczba dni upalnych (t.maks.>30,0ºC), gorących (t.maks.>25,0ºC),
mroźnych (t.maks.<0,0ºC) i bardzo mroźnych (t.maks.<-10,0ºC) w Balicach, Libertowie
oraz Igołomi w latach 1972–1996, 1991–2005 oraz 1991–1995
Table 5.4. Mean annual number of very hot days (t.max.>30.0ºC), hot days (t.max.>25.0ºC),
frosty days (t.max.<0.0ºC) and very frosty days (t.max.<-10.0ºC) in Balice, Libertów
and Igołomia in the years 1972–1996, 1991–2005 and 1991–1995

Objaśnienia: w – wskaźnik, d. upalne – dni upalne, d. gorące – dni gorące,
d. mroźne – dni mroźne, d. b. m. – dni bardzo mroźne, B – Balice, L – Libertów, I – Igołomia.
Explanations: w – index, d. upalne – very hot days, d. gorące – hot days, d. mroźne – frosty days,
d. b. m. – very frosty days, B – Balice, L – Libertów, I – Igołomia.
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Wybrano noce z N ≤2 oktantów i v ≤3,0 m·s-1, wykorzystując pomiary anemometryczne
i obserwacje nefologiczne ze stacji Balice z godz. 00 UTC. W warunkach bezwietrznych
lub z małą prędkością wiatru oraz przy niebie bezchmurnym lub zachmurzonym tylko
w niewielkim stopniu różnice mezoklimatyczne są zwykle największe z uwagi na małe
mieszanie turbulencyjne powietrza. Dla takich nocy zestawiono temperatury minimalne
z Gaika-Brzezowej, Libertowa, Balic, Igołomi, Garlicy Murowanej i Miechowa. Dla każdej
nocy obliczono różnicę temperatury między stacjami, gdzie wystąpiły wartości najwyższa i najniższa, co jest miarą zróżnicowania termicznego badanego obszaru. Całość danych podzielono na pory roku i dla każdej z nich policzono średnie wartości temperatury
minimalnej na poszczególnych stacjach oraz odsetek różnic temperatury w przedziałach
≤2,0K, 2,1−4,0K, 4,1−6,0K, 6,1−8,0K oraz >8,0K. Wyniki przedstawia tabela 5.5.
Ponownie najwyższe wartości temperatury spośród analizowanych stacji obszaru
krakowskiego we wszystkich porach roku wystąpiły w Libertowie, tylko jesienią w Gaiku było cieplej, ale jedynie o 0,2K. Najchłodniej było w Miechowie lub Balicach, wartości temperatury w Garlicy były zbliżone do tych z Igołomi, z wyjątkiem wiosny. Można
więc stwierdzić, że uśrednione dane z nocy sprzyjających ujawnianiu się dużych różnic
mezoklimatycznych potwierdzają wcześniejsze wnioski o znacznych różnicach temperatury między północną i południową częścią obszaru krakowskiego. Zarówno w Garlicy,
jak też w Miechowie było w analizowanych warunkach znacząco chłodniej niż w LiberTab. 5.5. Średnie sezonowe wartości temperatury minimalnej (ºC) w Gaiku-Brzezowej, Libertowie,
Balicach, Igołomi, Garlicy Murowanej i Miechowie w latach 1991–1995 w czasie nocy pogodnych
(N≤2) i ze słabym wiatrem (v≤3,0 m·s-1) oraz udział (%) różnic temperatury między stacjami
z najwyższą i najniższą temperaturą w przyjętych przedziałach wartości (K)
Table 5.5. Mean seasonal values of minimum temperature (ºC) in Gaik-Brzezowa, Libertów,
Balice, Igołomia, Garlica Murowana and Miechów in the years 1991–1995 during clear nights (N≤2)
with weak wind (v≤3.0 m·s-1) and share (%) of temperature diﬀerences between the warmest
and the coldest station in the proposed intervals (K)

Objaśnienia: p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, n – liczebność próby,
GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,
M – Miechów.
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, n – number of elements,
GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,
M – Miechów.
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towie i Gaiku. W poszczególnych przypadkach wartości najwyższe i najniższe wystąpiły na różnych stacjach. Różnice między tymi wartościami najczęściej wynoszą 2,1−4,0K
(32−57%) lub 4,1−6,0K (24−41%), ale zdarzają się wartości powyżej 8K. Tabele 5.6 i 5.7
przedstawiają częstość występowania najwyższej i najniższej temperatury minimalnej na
obszarze krakowskim na poszczególnych stacjach w czasie nocy z różnicami ≥4K.
Analiza tabel 5.6 i 5.7 pokazuje, że w czasie nocy z dużym zróżnicowaniem termicznym na obszarze krakowskim najniższe wartości temperatury występują wiosną i jesienią
w Miechowie i Balicach, latem w Miechowie i Garlicy, a zimą w Balicach i Igołomi. Najwyższe wartości występują natomiast wiosną i latem w Libertowie i Garlicy, zaś jesienią
Tab. 5.6. Częstość (%) występowania na danej
stacji najniższej temperatury minimalnej na
obszarze krakowskim w czasie nocy, kiedy
zróżnicowanie termiczne obszaru ≥4,0K
w latach 1991–1995

Tab. 5.7. Częstość (%) występowania na danej
stacji najwyższej temperatury minimalnej na
obszarze krakowskim w czasie nocy, kiedy
zróżnicowanie termiczne obszaru ≥4,0K
w latach 1991–1995

Table 5.6. Frequency (%) of occurrence
at a particular station of the lowest minimum
air temperature in the Kraków area
during the nights with diﬀerences ≥4.0K
in the years 1991–1995

Table 5.7. Frequency (%) of occurrence
at a particular station of the highest minimum
air temperature in the Kraków area during the
nights with diﬀerences ≥4.0K
in the years 1991–1995

Objaśnienia tab. 5.6 i 5.7: p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima,
n – liczebność próby, L – Libertów, GB – Gaik-Brzezowa, B – Balice, I – Igołomia,
GM – Garlica Murowana, M – Miechów.
Explanations for tables 5.6 and 5.7: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter,
n – number of elements, L – Libertów, GB – Gaik-Brzezowa, B – Balice, I – Igołomia,
GM – Garlica Murowana, M – Miechów.

i zimą w Libertowie i Gaiku. Potwierdza to zatem ponownie „asymetrię termiczną” omawianego terenu w jej głównych zarysach, ale wskazuje także na jej zmienność sezonową.
Tylko w zimie widoczny jest układ typowy dla inwersyjnego rozkładu temperatury powietrza w proﬁlu pionowym, czyli najchłodniejsze jest najczęściej dno doliny, a najcieplejsze są wierzchowiny. Interesujący jest relatywnie wysoki udział zarówno przypadków
najwyższej jak też najniższej temperatury w Garlicy, zwłaszcza latem; świadczy to o tym,
że warunki termiczne na terenie reprezentowanym przez tę stację są kształtowane przez
różne czynniki i każdy z nich ma duże znaczenie.
Jeśli brać pod uwagę tylko noce z N≤2 i v≤3,0 m·s-1, to liczebność nocy ze zróżnicowaniem termicznym obszaru krakowskiego ≥4,0K w okresie 1991−1995 wynosi 282
przypadki, co daje 15% wszystkich nocy w roku. Jeśli zaś pominiemy warunki wstępne
i poszukamy nocy z różnicami temperatury minimalnej ≥4,0K w całym zbiorze, to udział
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ten wzrośnie do 28%, co świadczy o tym, że duże różnice pojawiają się także w warunkach
większego zachmurzenia i silniejszego wiatru. Jeśli zaś zliczymy opisane przypadki nocy
w całym okresie, ale z pominięciem stacji w Gaiku i Miechowie, to udział ten wyniesie 20%,
co potwierdza duże zróżnicowanie omawianego obszaru i relatywnie częste występowanie
w czasie nocy na tych stacjach ekstremalnych wartości temperatury w odniesieniu do całego badanego obszaru.
Tabela 5.8 przedstawia noce z największymi różnicami temperatury na obszarze
krakowskim w poszczególnych porach roku w okresie 1991−1995. Jak widać, przypadki takie zanotowano w 1992 r. i na początku 1993 r. Co ciekawe, według Z. Ustrnula
i D. Czekierdy (2009) rok 1992 był ekstremalny pod względem warunków termicznych na
obszarze całej Polski. Przykładowo, w dniu 10.08.1992 r. maksymalna temperatura powietrza (wynosząca 37−38°C) przekroczyła wartość występującą z prawdopodobieństwem
1 percentyla na ponad 30% stacji w Polsce, czyli na około 1/3 powierzchni kraju, i był
to jedyny taki przypadek w okresie 1951−2006. W kilku innych dniach sierpnia 1992 r.
także obserwowano ekstremalnie wysokie temperatury maksymalne na ponad 20% stacji.
We wszystkich przypadkach przedstawionych w tab. 5.8, przez co najmniej 4 dni poprzedzające daną datę, na terenach pozamiejskich obszaru krakowskiego nie wystąpił opad
atmosferyczny, a w dniu poprzedzającym daną datę nad Polską południową panowała
sytuacja SWa, sprzyjająca kształtowaniu się pogody z niewielkim zachmurzeniem. Zróżnicowanie mikro- i mezoklimatyczne temperatury powietrza jest zaś najlepiej widoczne, gdy do danego obszaru dopływa dużo energii słonecznej, gdyż dzięki temu różnice
w strukturze bilansu cieplnego między różnymi powierzchniami czynnymi w przebiegu
dobowym są dobrze widoczne.
Tab. 5.8. Wartości temperatury minimalnej (ºC) w Gaiku-Brzezowej, Libertowie, Balicach,
Igołomi, Garlicy Murowanej i Miechowie oraz typ sytuacji synoptycznej w dniach
z największym zróżnicowaniem termicznym obszaru krakowskiego
w poszczególnych porach roku w latach 1991–1995
Table 5.8. Minimum air temperature (ºC) in Gaik-Brzezowa, Libertów, Balice, Igołomia,
Garlica Murowana and Miechów, together with the type of synoptic situation on days with
the largest temperature diﬀerences in the Kraków area in standard seasons in the years 1991–1995

Objaśnienia: GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,
M – Miechów, ∆t – różnica temperatury powietrza między punktami pomiarowym z najwyższą i najniższą temperaturą (K), s. – typ sytuacji synoptycznej wg kalendarza T. Niedźwiedzia (1981, 2010).
Explanations: GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,
M – Miechów, ∆t – air temperature diﬀerence between the warmest and the coldest measurement
point (K), s. – type of synoptic situation according to the calendar of synoptic situations
by T. Niedźwiedź (1981, 2010).
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Przypadki nocy pogodnych (N≤2) i ze słabym wiatrem (v≤3,0 m·s-1) na obszarze krakowskim miały miejsce przy różnych sytuacjach synoptycznych, tak antycyklonalnych,
jak i cyklonalnych. Dane zamieszczone w tab. 5.9 ukazują, że w skali całego roku dwa razy
częściej zdarzały się one w sytuacjach antycyklonalnych (406 przypadków) niż cyklonalnych (222 przypadki), wiosną najczęściej w sytuacji E+SEa, a w pozostałych porach roku
w sytuacji Ca+Ka, ponadto wiosną i latem także często przy sytuacji Cc+Bc, a jesienią
i zimą S+SWc. Należy jednak podkreślić, że duże różnice temperatury minimalnej na obszarze krakowskim (>4,0K) zdarzają się w prawie każdej sytuacji synoptycznej, a bywa
i tak, że mimo małego zachmurzenia lub jego braku i słabego wiatru lub ciszy atmosferycznej zróżnicowanie temperatury minimalnej nie przekracza 1,0K.
Pomiary automatyczne z lat 2007−2010 pozwalają zweryﬁkować i uszczegółowić
wnioski dotyczące zróżnicowania termicznego tła pozamiejskiego Krakowa. Dla punktów
Libertów i Garlica dane są dostępne od 1.07.2007 r., dla punktów: Modlniczka, Jeziorzany
i Rzozów – od 24.03.2009 r., a dla Chorągwicy, Przylasku Rusieckiego i Kocmyrzowa – od
Tab. 5.9. Liczba przypadków (l.p.) i częstość (%) poszczególnych typów sytuacji synoptycznych
wg kalendarza T. Niedźwiedzia (1981, 2010) w porach roku w czasie nocy pogodnych (N≤2)
i ze słabym wiatrem (v≤3,0 m·s-1) na obszarze krakowskim w latach 1991–1995
Table 5.9. Number of cases (l.p.) and the frequency (%) of particular types of synoptic situation
according to the calendar of synoptic situations by T. Niedźwiedź (1981, 2010) in seasons during
clear nights (N≤2) with weak wind (v≤3.0 m·s-1) in the Kraków area in the years 1991–1995

Objaśnienia: p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, w – wskaźnik.
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, w – index.

8.09.2009 r. Najpierw scharakteryzowane zostaną wyniki pomiarów w Libertowie i Garlicy w okresie 1.07.2007−30.06.2009 r. Dają one zwłaszcza w przypadku Garlicy o wiele bardziej kompletny materiał do analizy niż prezentowane wcześniej dane tradycyjne, gdzie
brakowało pomiarów temperatury maksymalnej i nie można było obliczyć m.in. średniej
temperatury dobowej. Pomiary w obu punktach wykonywane były co 2 minuty, wartości
temperatury maksymalnej i minimalnej wyznaczono dla okresu doby termicznej (od 18
do 18 UTC), a średnią dobową obliczono na podstawie wszystkich pomiarów w dobie termicznej. Ponadto dla nocy (liczonej jako okres od zachodu do wschodu słońca) obliczo91
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no dla każdego miesiąca częstość występowania różnic temperatury między Libertowem
i Garlicą Murowaną o wartościach >0,0, >2,0 oraz >4,0K.
Jak widać w tabeli 5.10, potwierdzają się wcześniejsze wyniki mówiące o znacznych
różnicach termicznych między obiema stacjami. Przebieg średniej miesięcznej temperatury powietrza wskazuje, że w Garlicy cały rok jest chłodniej, a to głównie z powodu znacznie
niższych wartości temperatury minimalnej; największa różnica w średnich miesięcznych
temperaturach minimalnych wystąpiła we wrześniu: 2,2K. Średnie miesięczne wartości
temperatury maksymalnej mają przez cały rok bardzo zbliżone wartości na obu stacjach.
Znaczne różnice w temperaturze minimalnej, a niewielkie w maksymalnej przez cały rok
wskazują na konieczność dokładniejszego zbadania termiki w okresie nocy. Analiza częstości występowania różnic temperatury między obiema stacjami w godzinach nocnych
w przyjętych zakresach pozwala stwierdzić, że we wszystkich miesiącach w Libertowie wystąpiły wyższe wartości przez ponad 50% okresu nocy (różnice dodatnie), przy czym najczęściej taka sytuacja miała miejsce w sierpniu (80,2%), a najrzadziej w grudniu (51,6%).
Generalnie półrocze ciepłe charakteryzuje większa częstość różnic dodatnich i wtedy też
Tab. 5.10. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury dobowej (t. śr.), maksymalnej (t.maks.),
minimalnej (t.min.) i dobowej amplitudy temperatury powietrza (ampl.) w Libertowie
i Garlicy Murowanej w okresie 07.2007–06.2009 r. oraz częstość (%) różnic temperatury
między Libertowem i Garlicą o wartościach >0,0, >2,0 oraz >4,0K w godzinach nocnych
Table 5.10. Mean monthly and annual values of daily air temperature (t.śr.), maximum air temperature
(t.maks.), minimum air temperature (t.min.) and daily temperature range (ampl.) in Libertów,
and Garlica Murowana in the period 07.2007–06.2009, together with the frequency (%) of air
temperature diﬀerences between Libertów and Garlica >0.0, >2.0 and >4.0K during the night time

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok, L – Libertów, GM – Garlica Murowana,
L–GM – częstość różnic temperatury między Libertowem a Garlicą Murowaną.
Explanations: m – month, r – year, L – Libertów, GM – Garlica Murowana,
L–GM – frequency of air temperature diﬀerences between Libertów and Garlica Murowana.
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najczęściej występują duże różnice temperatury; we wrześniu ponad 27% wszystkich różnic wskazuje, że w Libertowie jest cieplej niż w Garlicy o ponad 4K. Potwierdza to zatem
stwierdzone wcześniej większe zróżnicowanie termiczne obszaru pozamiejskiego Krakowa w półroczu ciepłym niż chłodnym. Największą różnicę ujemną w badanym okresie
stwierdzono 7 września 2007 r. o godz. 00:40−00:42 UTC, kiedy w Garlicy było cieplej
niż w Libertowie o 4,1K, natomiast największa różnica dodatnia wystąpiła 27 kwietnia
2009 r., kiedy to w godz. 22:42−23:12 w Libertowie było cieplej niż w Garlicy o ponad 9K
(9,0−9,7K). Warto w tym miejscu nadmienić, że w dniach 26−28.04.2009 r. nad Polską
południową panowała sytuacja synoptyczna Sa, a w Tatrach wiał wiatr halny i przez trzy
noce w tym okresie (26/27, 27/28 i 28/29.04.2009 r.) wystąpiły duże dodatnie różnice temperatury między Libertowem i Garlicą, przekraczające 7,0K.
Tabela 5.11 przedstawia liczbę dni charakterystycznych w Libertowie i Garlicy
w okresie 07.2007−06.2009 r. W Libertowie jest więcej dni z mrozem, ale mniej dni bardzo
mroźnych niż w Garlicy, co ponownie wskazuje na częste tworzenie się tam zastoisk chłodnego powietrza, które szczególnie sprzyjają lokalnemu występowaniu bardzo niskich wartości temperatury powietrza. W Libertowie jest ponadto więcej dni gorących i upalnych niż
w Garlicy, co jednak nie przekłada się na znacząco wyższe średnie miesięczne temperatury
maksymalne w porównaniu z Garlicą. W Garlicy
cały rok amplitudy dobowe temperatury są wyżTab. 5.11. Liczba dni upalnych
sze niż w Libertowie (tab. 5.4), a przedstawione
(t.maks.>30,0ºC), gorących
wskaźniki świadczą o tym, że spowodowane jest
(t.maks.>25,0ºC), mroźnych (t.maks.<0,0ºC)
to głównie znacznymi spadkami temperatury w
i bardzo mroźnych (t.maks.<-10,0ºC) w
nocy.
Libertowie i Garlicy Murowanej
Rycina 5.9 przedstawia przebiegi dobowe
w okresie 07.2007–06.2009 r.
średnich wartości godzinnych temperatury w LiTable 5.11. Number of very hot days
bertowie i Garlicy w porach roku. Nocą w Li(t.max.>30.0ºC), hot days (t.max.>25.0ºC),
bertowie jest zwykle cieplej niż w Garlicy, co
frosty days (t.max.<0.0ºC) and
wskazuje na przewagę sytuacji inwersyjnych i od
very frosty days (t.max.<-10.0ºC)
wiosny do jesieni różnice między wartościami
in Libertów and Garlica Murowana
godzinnymi z obu stacji sięgają 1,5−2,0K. Zimą
in the period 07.2007–06.2009
różnice te maleją i nie przekraczają 1K. W Garlicy
tempo wzrostu temperatury po wschodzie słońca
i spadku temperatury w godzinach wieczornych
jest większe niż w Libertowie, co powoduje, że
w godzinach przedpołudniowych w Garlicy od
wiosny do jesieni jest cieplej niż w Libertowie.
Obie stacje są położone na płaskich wierzchowiObjaśnienia: w – wskaźnik, d. upalne
– dni upalne, d. gorące – dni gorące,
nach, w terenach rolniczych, więc różnice w temd. mroźne – dni mroźne, d. b. m. – dni
pie zmian temperatury mogą być związane nie
bardzo mroźne.
z użytkowaniem rolniczym, ale z podłożem geologicznym i pokrywą glebową; Libertów znajduje
Explanations: w – index,
się na utworach ﬂiszowych, zaś Garlica na kredo- d. upalne – very hot days, d. gorące – hot
days, d. mroźne – frosty days,
wych skałach węglanowych i w okolicy stacji (lecz
d. b. m. – very frosty days.
nie w bezpośrednim jej sąsiedztwie) znajdują się
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Ryc. 5.9. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w Libertowie i Garlicy Murowanej
w porach roku w okresie 07.2007–06.2009 r.
Figure 5.9. Mean hourly values of air temperature (ºC) in Libertów and Garlica Murowana
in seasons of the period 07.2007–06.2009

wychodnie tych utworów, czyli izolowane skałki. Średnie przebiegi dobowe potwierdzają
wcześniejsze wyniki, że większe różnice temperatury między stacjami występują w półroczu ciepłym niż chłodnym i nocą niż w dzień.
Warunki termiczne Garlicy we wszystkich przedstawionych analizach jawią się jako
wyraźnie odmienne i nieco nietypowe w porównaniu z pozostałymi stacjami. Wspomniane porównanie Garlicy z Miechowem potwierdziło co prawda, że północna część obszaru
krakowskiego jest istotnie chłodniejsza nocą niż część południowa, ale aby dodatkowo
sprawdzić słuszność tej tezy, porównano wyniki pomiarów z Garlicy z danymi z Lepianki
Czajowskiej koło Jerzmanowic, z okresu 07.2007−12.2009 r., udostępnione dzięki uprzejmości Pracowników Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego. Punkt pomiarowy
w Lepiance, mimo niewielkiej odległości od Garlicy, jest położony ponad 200 m wyżej od
tej stacji i ponad 150 m wyżej niż Libertów, na wierzchowinie, co jest istotne przy interpretacji wyników porównań. Z drugiej strony jest to jedyny punkt w pobliżu Garlicy, gdzie
prowadzone są pomiary meteorologiczne z częstością odpowiednią dla potrzeb niniejszej pracy, a zarazem punkt położony na obszarze wyżynnym w pobliżu Krakowa. Dane
z Lepianki porównano z danymi z Garlicy oraz z Libertowa i w tym celu najpierw przeprowadzono redukcję danych z tych dwóch punktów, aby otrzymać dane 10-minutowe.
W serii pomiarowej z Lepianki wystąpiły przerwy, brakuje danych z okresu 11.2007−03.2008 r.,
zaś w przypadku Garlicy i Libertowa są duże braki w styczniu 2009 r., więc te miesiące
wyłączono z analizy. Zaniechano sprowadzania danych do jednej wysokości n.p.m., kierując się zaleceniami Y. Goldreicha, opisanymi w rozdziale 1, natomiast uwzględniono
wpływ dużej różnicy wysokości w analizie poniżej. Ryc. 5.10 przedstawia średnie mie94

Ryc. 5.10. Średnie miesięczne wartości temperatury (ºC) dobowej (a), maksymalnej (b),
minimalnej (c) i dobowej amplitudy temperatury (d) w Garlicy Murowanej,
Lepiance Czajowskiej i Libertowie w wybranych okresach w latach 2007–2009
Figure 5.10. Mean monthly values of daily (a), maximum (b), minimum (c) air temperature,
together with a daily temperature range (d) (ºC) in Garlica Murowana, Lepianka Czajowska
and Libertów in the selected periods between 2007 and 2009

Ryc. 5.11. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w Libertowie, Rzozowie,
Jeziorzanach, Modlniczce i Garlicy Murowanej w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.11. Mean hourly values of air temperature (ºC) in Libertów, Rzozów, Jeziorzany, Modlniczka
and Garlica Murowana in seasons in the period 03.2009–01.2010
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sięczne wartości temperatury dobowej, maksymalnej, minimalnej i dobowej amplitudy
temperatury. Różnice między stacjami najlepiej widoczne są w półroczu ciepłym. W Lepiance we wszystkich miesiącach temperatura maksymalna przyjmuje najniższe wartości
w porównaniu z pozostałymi stacjami; średnia różnica między wartościami z Libertowa
i Lepianki wynosi 2,7K. W przypadku temperatury minimalnej wartości z Lepianki plasują
się między najniższymi wartościami dla Garlicy i najwyższymi dla Libertowa (średnia różnica między wartościami z Libertowa i Garlicy wynosi 1,8K), a średnie temperatury dobowe są najniższe w Lepiance i najwyższe w Libertowie (średnia różnica to 1,3K). Największe
różnice między stacjami występują w przypadku amplitudy temperatury, która jest najniższa w Lepiance i najwyższa w Garlicy (średnia różnica to 3,4K). Zestawienie danych z Lepianki i Libertowa ukazuje wpływ głównie wspomnianej wcześniej różnicy wysokości obu
stacji, tzn. w Lepiance jest chłodniej niż w Libertowie i występują tam mniejsze amplitudy
dobowe z uwagi na położenie ponad 150 m wyżej, lecz zaobserwowane różnice wartości
temperatury są znacząco większe, niż by to wynikało z tej różnicy wysokości, co potwierdza zdecydowane uprzywilejowanie termiczne południowej części obszaru krakowskiego względem części północnej i może wynikać m.in. z własności podłoża związanych
z budową geologiczną oraz pokrywą glebową. Natomiast zestawienie danych z Garlicy
i Lepianki jest szczególnie interesujące w przypadku temperatury minimalnej. W Lepiance zazwyczaj występują wartości wyższe niż w Garlicy, co potwierdza, że Garlica znajduje
się w streﬁe objętej inwersjami powietrza, ale zdarzają się też sytuacje odwrotne, co nigdy
nie ma miejsca w przypadku Garlicy i Libertowa. Potwierdza to ponownie odmienność
termiczną północnej i południowej części omawianego obszaru.
Tło pozamiejskie Krakowa w zachodniej, węższej części doliny Wisły można dokładniej scharakteryzować przy użyciu danych z pomiarów automatycznych wykonanych
w Modlniczce, Jeziorzanach, Rzozowie, a także Libertowie i Garlicy w okresie 24.03.2009−
28.01.2010 r. Pomiary te pozwalają uzyskać informacje nie tylko z dna doliny i otaczających dolinę wierzchowin, ale także z punktów położonych mniej więcej w połowie dystansu między tymi skrajnymi lokalizacjami, na skłonie Wyżyny i Wysoczyźnie. Ponadto
dane z Jeziorzan pozwalają zweryﬁkować, na ile dane z Balic reprezentują warunki pozamiejskie, gdyż punkt pomiarowy w Jeziorzanach (211 m n.p.m.) jest położony w obszarze
wiejskim, zaś stacja w Balicach (237 m n.p.m.) – na terenie portu lotniczego, a oba punkty reprezentują wklęsłe formy terenu: Jeziorzany − dno doliny Wisły, a Balice − obniżenie tektoniczne wypełnione utworami mioceńskimi i czwartorzędowymi, wznoszące się
40−60 m nad doliną Wisły (German 2007). Pomiary z Balic były i są uznawane za dane
z obszaru pozamiejskiego, ale obecność wciąż rozwijającego się portu lotniczego w bezpośrednim otoczeniu stacji jest czynnikiem, który może powodować obciążenie pomiarów
wpływami antropogenicznymi.
Pomiary były wykonywane co 5 minut (dane z Libertowa i Garlicy z okresu od marca
do września 2009 r., o rozdzielczości 2-minutowej, zredukowano do danych co 5 minut celem porównania z innymi punktami). Z uwagi na dostępność kompletnych danych synchronicznych z wszystkich wymienionych pięciu punktów w poniższej analizie uwzględniono
wyniki pomiarów z następujących okresów:
1) wiosna: 25.03−19.05.2009 r.;
2) lato: 16.07−31.08.2009 r.;
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Tab. 5.12. Średnie sezonowe wartości
temperatury maksymalnej (t.maks.),
minimalnej (t.min.), średniej dobowej (t.śr.)
i amplitudy dobowej (ampl.) (ºC)
w Libertowie, Rzozowie, Jeziorzanach,
Modlniczce i Garlicy Murowanej
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 5.12. Mean seasonal values
of maximum (t.maks.), minimum (t.min.)
and mean daily (t.śr.) air temperature,
together with daily temperature range
(ampl.) (ºC) in Libertów, Rzozów, Jeziorzany,
Modlniczka and Garlica Murowana
in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia: w – wskaźnik, L – Libertów,
R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka,
GM – Garlica Murowana.
Explanations: w – index, L – Libertów,
R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka,
GM – Garlica Murowana.
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3) jesień: 9.09−30.11.2009 r.;
4) zima: 1.12−28.01.2010 r.
Dla każdej pory roku i dla każdego punktu pomiarowego obliczono średnią temperaturę maksymalną, minimalną, dobową i średnią
amplitudę dobową (tab. 5.12), przy czym dla
zimy obliczenia wykonano dla dwóch okresów,
co było konieczne dla wykonania porównania
warunków termicznych zachodniej i wschodniej części doliny, opisanego w dalszej części
rozdziału. Wspomniana powyżej „asymetria”
termiczna pojawia się ponownie, ale powyżej
50 m ponad dnem doliny, natomiast w połowie wysokości między dnem doliny i wierzchowinami nie obserwuje się istotnych różnic żadnego wskaźnika termicznego między
północną i południową częścią omawianego
obszaru (Rzozów i Modlniczka), widać zaś
istotne różnice między tymi dwoma punktami
a dnem doliny (Jeziorzany) i wierzchowinami
(Libertów i Garlica). Największe zróżnicowanie temperatury od wiosny do jesieni występuje nocą, co obrazują różnice w temperaturze minimalnej; największe były wiosną: 3,2K
(Jeziorzany: 3,3°C, Libertów: 6,5°C). Natomiast zimą zróżnicowanie termiczne w dzień
i w nocy (odpowiednio t.maks. i t.min.) kształtuje się na prawie takim samym poziomie
(1,0 i 0,9K), przy czym warto zwrócić uwagę,
że zimą temperatura minimalna jest najmniej
zróżnicowana w całym roku. W świetle wartości średniej dobowej temperatury od wiosny
do jesieni najcieplej było w Libertowie, a najchłodniej w Garlicy, zaś wartości średniej temperatury minimalnej wskazują, że najcieplej
było także zawsze w Libertowie, ale najchłodniej w Jeziorzanach. Zimą natomiast najcieplej
było w Jeziorzanach, przy czym różnice między stacjami były najmniejsze w całym roku
(0,6K). Potwierdza się zatem, że nocą przez
cały rok na badanym obszarze często występuje
inwersja temperatury, co znajduje odzwierciedlenie w średnich sezonowych temperaturach
minimalnych, ale powyżej 50 m ponad dnem
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doliny występuje wyraźna „asymetria termiczna” między częścią północną i południową
omawianego obszaru, część północna jest wyraźnie chłodniejsza. Temperatura maksymalna wykazuje niewielkie zróżnicowanie między punktami pomiarowymi, co wskazuje,
że na różnice w średniej amplitudzie dobowej wpływ ma głównie temperatura minimalna
i rzeczywiście − największe wartości amplitudy charakteryzują we wszystkich porach roku
Jeziorzany (dno doliny), a najmniejsze Libertów (wierzchowina). W dalszej części rozdziału jest ukazane porównanie danych z Libertowa i Chorągwicy, wykonane, aby sprawdzić, czy odmienność termiczna Libertowa wynika np. z wadliwego usytuowania punktu
pomiarowego.
Średnie wartości godzinne dla poszczególnych pór roku przedstawia ryc. 5.11. Nietypowy przebieg temperatury w Libertowie w godzinach porannych, od wiosny do jesieni,
jest spowodowany zasłonięciem horyzontu na stacji od strony wschodniej przez drzewa.
W dziennej porze doby we wszystkich porach roku temperatura we wszystkich punktach
jest bardzo zbliżona, jedynie w dnie doliny (Jeziorzany) jest wyraźnie cieplej niż w pozostałych miejscach. W nocy natomiast od wiosny do jesieni tworzy się wyraźna inwersyjna
stratyﬁkacja termiczna. W Libertowie jest znacznie cieplej niż na pozostałych stacjach,
najchłodniej jest w Garlicy i Jeziorzanach, a stacje położone 50 m ponad dnem doliny
mają temperatury pośrednie. Największe różnice temperatury między stacjami występują
nocą w lecie i sięgają 2,9K, przy czym są to różnice między Libertowem i Garlicą. Wspomniane podobieństwo w wartościach temperatury minimalnej między Garlicą i Jeziorzanami, czyli stacją położoną w dnie doliny i 70 m ponad nim, wskazuje, że na obszarze
krakowskim pole temperatury kształtowane jest przez różne procesy i czynniki o różnym
zasięgu przestrzennym. Zimą natomiast obserwuje się znacznie mniejsze zróżnicowanie
termiczne badanego obszaru niż w pozostałych porach roku, zwłaszcza brak wykształcenia się wyraźnej stratyﬁkacji termicznej w nocy.
Pomiary wykonywane w Jeziorzanach można dodatkowo wykorzystać, porównując
je z pomiarami w Balicach, aby stwierdzić, czy usytuowanie tej stacji na terenie portu lotniczego ogranicza jej reprezentatywność dla terenów pozamiejskich, czyli czy zabudowa
lotniska i ruch lotniczy powodują znaczące podwyższenie temperatury powietrza. Analizę
przeprowadzono tylko dla okresów 24.03.2009−19.05.2009 r. i 16.07.2009−28.01.2010 r.,
z uwagi na brak danych z Jeziorzan. Analizować można było jedynie wartości temperatury o rozdzielczości co 3 godziny z uwagi na dostępność danych z Balic. Współczynnik
korelacji liniowej dla badanych serii (liczebność próby n=2019) jest równy 0,993, a test
znaków wykazał występowanie statystycznie istotnej różnicy (p>0,05) między wartościami średnimi z obu serii. Tę statystykę nieparametryczną, dostępną w pakiecie statystycznym Statistica, zastosowano z uwagi na to, że serie pomiarowe nie charakteryzowały się
rozkładem normalnym. Średnia różnica temperatury między stacjami dla całego okresu
wynosi -0,3K, co oznacza, że w Jeziorzanach jest cieplej niż w Balicach – średnio o 0,3K.
Dane podzielono na pory roku w następujący sposób:
1) wiosna: 24.03−19.05.2009 r.;
2) lato: 16.07−31.08.2009 r.;
3) jesień: 1.09−30.11.2009 r.;
4) zima: 1.12.2009−28.01.2010 r.
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Różnice między stacjami w średniej sezonowej temperaturze liczonej ze wszystkich
terminów wyniosły -0,5K wiosną, -0,3K latem, -0,1K jesienią i -0,4K zimą; za każdym
razem nieco cieplej było w Jeziorzanach. Aby sprawdzić, czy zaobserwowane różnice
w wartościach średnich są istotne statystycznie, zastosowano test znaków. We wszystkich
przypadkach różnice były istotne statystycznie na poziomie p>0,05. Tabela 5.13 przedstawia częstość występowania dodatnich (tzn. w Balicach jest cieplej niż w Jeziorzanach)
i ujemnych (tzn. w Balicach jest chłodniej niż w Jeziorzanach) różnic temperatury między stacjami w porach roku. Różnice temperatury >1,0K między stacjami najczęściej
wystąpiły latem (16,7%), najrzadziej zimą (3,8%), przy czym bardzo rzadko przekraczają
one 2,0K, najczęściej wiosną (5,5K). Różnice ujemne wystąpiły około dwa razy częściej
niż dodatnie wiosną i latem, a jak wspomniano wcześniej − dla obszaru pozamiejskiego
w okolicach Krakowa charakterystyczne jest większe zróżnicowanie termiczne w ciepłej
porze roku niż w chłodnej.
Rycina 5.12 przedstawia średnie wartości różnicy temperatury między Balicami i Jeziorzanami w poszczególnych terminach i porach roku. W świetle wartości średnich, zimą
przez całą dobę w Jeziorzanach było cieplej niż w Balicach, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych – o ponad 1,0K, a w pozostałych porach roku nocą w Balicach było cieplej
o 0,5–0,8K, zaś w dzień – w Jeziorzanach o 0,8–1,5K. Odmienność warunków termicznych na obu stacjach może mieć związek z bliskim położeniem punktu w Jeziorzanach
względem koryta Wisły i ocieplającym wpływem wód prowadzonych przez rzekę zimą,
przy ujemnych temperaturach powietrza, a ochładzającym w pozostałych porach roku.
Tab. 5.13. Częstość (%) występowania
dodatnich i ujemnych różnic
temperatury (∆t, K) między Balicami
i Jeziorzanami w porach roku
w okresie 3.2009–01.2010 r.
Table 5.13. Frequency (%) of positive
and negative air temperature diﬀerences
(∆t, K) between Balice and Jeziorzany in
seasons in the period 03.2009–01.2010

Ryc. 5.12. Średnie wartości różnicy temperatury
powietrza (K) między Balicami i Jeziorzanami
w poszczególnych terminach i porach roku
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Objaśnienia: w – wiosna, l – lato,
j – jesień, z – zima, r – rok.
Explanations: w – spring, l – summer,
j – autumn, z – winter, r – year.
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Figure 5.12. Mean values of air temperature
diﬀerence (K) between Balice and Jeziorzany
in particular hours and seasons
in the period 03.2009–01.2010
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Aby sprawdzić, czy zaobserwowane różnice w wartościach średnich z poszczególnych
terminów są istotne statystycznie, podobnie jak przy średnich sezonowych, zastosowano
test znaków. Okazało się, że w większości przypadków różnice są istotne statystycznie na
poziomie p>0,05, odmienna sytuacja wystąpiła jedynie w przypadku godzin 00, 03, 18
i 21UTC jesienią oraz 00 i 21UTC wiosną. Można zatem przypuszczać, że pomiary na
stacji w Balicach reprezentują co prawda teren pozamiejski, ale z mierzalnym, choć relatywnie niewielkim wpływem antropogenicznym, wynikającym z obecności zabudowy
portu lotniczego.
We wschodniej, szerszej części doliny Wisły, pomiary mające na celu rozpoznanie termiki obszarów pozaTab. 5.14. Średnie wartości
miejskich przeprowadzono w trzech punktach: na Chotemperatury maksymalnej
rągwicy (wierzchowina Pogórza Wielickiego, najwyższy
(t.maks.), minimalnej (t.min.),
punkt tego mezoregionu: 436 m n.p.m.), w Przylasku Ruśredniej dobowej (t.śr.)
i amplitudy dobowej (ampl.)
sieckim (dno doliny Wisły, 190 m n.p.m.) i w Kocmyrzo(ºC) jesienią 2009 i zimą
wie (wierzchowina Płaskowyżu Proszowickiego, 299 m
2009/2010 r. w Chorągwicy,
n.p.m.). Pomiary w opisanych punktach rozpoczęto we
Przylasku Rusieckim i Kocmywrześniu 2009 r. Jesień zostanie scharakteryzowana na
rzowie
podstawie danych z okresu 9.09−30.11.2009 r., zaś zima
Table 5.14. Mean values of ma– 1.12.2009−15.01.2010 r.
ximum (t. maks.), minimum
Tabela 5.14 prezentuje średnie sezonowe wartości
(t.
) and mean daily (t.śr.)
min.
t.śr., t.maks., t.mini amplitudy dobowej w jesieni 2009 r. i ziair temperature, together
mie 2009/2010 r. na analizowanych stacjach. W obu powith a daily temperature
rach roku w dziennej porze doby (co reprezentują warrange (ampl.) (ºC) in autumn
tości t.maks.) widoczny jest spadek temperatury w proﬁlu
2009 and winter 2009/2010
pionowym. Na Chorągwicy, najwyższym punkcie, jest
at Chorągwica, Przylasek
najchłodniej, a w Przylasku Rusieckim, punkcie najniżej
Rusiecki and Kocmyrzów
położonym – najcieplej. W Kocmyrzowie jest wyraźnie
cieplej niż na Chorągwicy, a punkt ten jest położony
około 130 m niżej. Zimą różnice temperatury między
stacjami są niższe niż jesienią, co jest zgodne z wcześniej
prezentowanymi wynikami o najmniejszym zróżnicowaniu termicznym obszarów pozamiejskich zimą. Nocą
(co reprezentują wartości t.min.) jesienią uwidacznia się
częsty inwersyjny rozkład temperatury powietrza, przy
czym temperatura na obu wierzchowinach, mimo ponad
130-metrowej różnicy wysokości, jest podobna, w Kocmyrzowie (6,1°C) jest prawie taka sama jak na Chorągwicy (6,0°C), co potwierdza, że większe różnice tempeObjaśnienia: w – wskaźnik,
ratury w dzień wynikają z wpływu innych czynników niż
Ch – Chorągwica, PR – Przylarzeźba terenu. Zapewne nie bez znaczenia jest położenie
sek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
Kocmyrzowa na obszarze występowania czarnoziemów,
Explanations: w – index,
wykształconych na podłożu kredowym. Są to tzw. gleby
Ch – Chorągwica, PR – Przylaciepłe, o korzystnej strukturze gruzełkowej. Ze względu
sek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
na ich przydatność do uprawy nawet bardzo wymagają99
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cych roślin, większość obszaru ich występowania na Płaskowyżu Proszowickim zajmują
pola orne. Sprzyja to intensywnemu nagrzewaniu się w dzień i wychładzaniu nocą. Zimą
średnie wartości temperatury minimalnej są na wszystkich stacjach prawie takie same,
co wskazuje na rzadkie występowanie sytuacji inwersyjnych. To związane jest z większą
częstością dni pochmurnych w okresie zimowym, z niskim zachmurzeniem warstwowym,
co ogranicza tak dopływ promieniowania słonecznego, jak też tempo wypromieniowania z podłoża. Rozkład przestrzenny średniej temperatury dobowej w obu porach roku
wskazuje, że na Chorągwicy jest zawsze najchłodniej, zaś najcieplej jest jesienią w Kocmyrzowie (9,3°C, ale Przylasek: 9,2°C), a zimą w Przylasku, co wskazuje, że we wschodniej
części doliny Wisły na obszarze krakowskim przeważa nieinwersyjny rozkład temperatury
w proﬁlu pionowym. Wartości średniej amplitudy temperatury są w obu porach roku największe dla dna doliny, przede wszystkim z powodu najwyższych maksimów temperatury
w porównaniu do innych punktów.
Rycina 5.13 przedstawia średnie przebiegi dobowe temperatury jesienią i zimą. Analiza wykresów potwierdza wcześniejsze wyniki, że w obu porach roku w dzień zazwyczaj
występuje normalne uwarstwienie temperatury powietrza we wschodniej części doliny
Wisły na obszarze krakowskim, a w nocy jesienią rozwija się układ inwersyjny, zaś zimą
– nie zaobserwowano takiego zjawiska.
Porównanie warunków termicznych zachodniej i wschodniej części doliny Wisły można zrealizować dla jesieni (9.09−30.11.2009 r.) i zimy (1.12.2009−15.01.2010 r.) poprzez
zestawienie danych z tabel 5.12 (przy czym dla zimy należy uwzględniać krótszy okres
pomiarowy) i 5.14. Na Chorągwicy, położonej podobnie jak Libertów na wierzchowinie
Pogórza Wielickiego, ale około 100 m wyżej, jest chłodniej, przy czym jesienią różnica
w średniej temperaturze maksymalnej wynosi 1,1K, a w minimalnej zaledwie 0,1K, zaś
zimą różnice między stacjami wynoszą do 0,5K tak dla temperatury maksymalnej, jak też
minimalnej i średniej dobowej. Można zatem stwierdzić, że warunki termiczne Libertowa
i Chorągwicy, zwłaszcza nocą, różnią się przede wszystkim z powodu różnicy wysokości
między stacjami. Oba punkty reprezentują warunki panujące na wierzchowinach Pogórza
Wielickiego w okolicy Krakowa, a wyjątkowość termiczna Libertowa w porównaniu z innymi stacjami obszaru krakowskiego, wspominana wcześniej, nie wynika np. z usytuowania stacji w mało reprezentatywnym punkcie.
Zestawienie danych dla Jeziorzan i Przylasku Rusieckiego pokazuje, że zachodnia
część dna doliny Wisły była jesienią zimniejsza niż wschodnia (w przypadku temperatury
minimalnej nawet o 1,6K) i charakteryzowała się większymi amplitudami temperatury, co
potwierdza wcześniejsze wyniki porównań między Balicami i Igołomią, przy czym pamiętać należy, że punkt w Przylasku położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników
wodnych, co prawda niewielkich, ale jednak mogących powodować obniżenie maksimów
temperatury, podwyższenie minimów i zmniejszenie amplitud. Zimą temperatury: minimalna i średnia były w obu punktach niemal identyczne, zaś temperatury maksymalne
różniły się o 0,6K (wyższe w Jeziorzanach), co potwierdza najmniejsze zróżnicowanie termiczne obszaru krakowskiego zimą.
Garlica reprezentuje wierzchowinę Wyżyny Miechowskiej, a Kocmyrzów – wierzchowinę Płaskowyżu Proszowickiego i, jak wskazuje zestawienie danych dla tych punktów
z tab. 5.12 i 5.14, między obiema stacjami widoczne są wyraźne różnice termiczne, mimo
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Ryc. 5.13. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) jesienią 2009 r.
i zimą 2009/2010 r. w Kocmyrzowie, Chorągwicy i Przylasku Rusieckim
Figure 5.13. Mean hourly values of air temperature (ºC) in autumn 2009
and winter 2009/2010 in Kocmyrzów, Chorągwica and Przylasek Rusiecki

że obie stacje leżą na zbliżonej wysokości bezwzględnej (270 i 299 m n.p.m.). Jesienią temperatura minimalna jest znacząco wyższa w Kocmyrzowie (6,1°C) niż w Garlicy (4,4°C).
Jest to kolejna przesłanka przemawiająca za tym, że zachodnia część doliny Wisły na obszarze krakowskim jest chłodniejsza od wschodniej. Chociaż temperatura maksymalna
jest o 0,3K wyższa w Garlicy niż w Kocmyrzowie, to średnia temperatura dobowa jesieni
jest o 0,8K wyższa w Kocmyrzowie, przy średniej amplitudzie niższej o 2,2K. Zimą temperatura maksymalna na obu stacjach jest taka sama, ale temperatura minimalna w Kocmyrzowie jest o 0,9K wyższa, zatem widoczne jest zmniejszenie kontrastów termicznych
charakterystyczne dla zimy, lecz także wyraźne uprzywilejowanie termiczne wschodniej
części doliny Wisły.
Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane z terenów pozamiejskich, wyznaczono
w każdej porze roku (w analizowanych podokresach) noc (rozumianą jako okres od za101
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chodu do wschodu słońca) z największym zróżnicowaniem termicznym obszaru krakowskiego (tab. 5.15). Wiosną jest to ponownie 27.04.2009 r., dzień wspomniany już przy
porównaniu danych z Libertowa i Garlicy z lat 2007−2009. Jak widać, tej nocy w Jeziorzanach było jeszcze chłodniej niż w Garlicy i tylko tam zanotowano temperaturę ujemną.
W analizowanej części lata 2009 r. największe zróżnicowanie termiczne wystąpiło 17.08;
najniższa temperatura wystąpiła w Garlicy, a najwyższa tradycyjnie w Libertowie. Widać
jednak, że północna część badanego obszaru (Modlniczka, Garlica) była o kilka stopni
chłodniejsza od części południowej. W dolinie Wisły panowała wtedy cisza atmosferyczna, jedynie na wierzchowinie Pogórza Wielickiego w Libertowie zanotowano słaby wiatr
z kierunku SW, niebo było bezchmurne. W dniu poprzedzającym, czyli 16.08 nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna SWa, a 17.08 nastąpiła zmiana na Wc
(Niedźwiedź 2010). Od 14 do 21.08 nie wystąpiły opady atmosferyczne, za to rano notowano rosę, z wyjątkiem 18.08. Jesienią największa różnica temperatury miała miejsce
w dniu 20.11, kiedy to ponownie w Jeziorzanach było najchłodniej, a ponadto tylko tam
wystąpiła temperatura ujemna. W tym samym momencie we wschodniej części dna doliny Wisły (Przylasek Rusiecki) temperatura była wyższa o 2,3K. Najcieplej było tym razem
nie w Libertowie, ale na Chorągwicy. Także porównanie Garlicy z Kocmyrzowem wskazuje, że cała wschodnia część doliny Wisły była cieplejsza od części zachodniej o 2−3K,
a w części zachodniej tereny południowe były znacząco cieplejsze od północnych, także
o 2−3K. Nad Polską południową od 18 do 22.11 panowała sytuacja synoptyczna Wa, noce
były bezchmurne, dni słoneczne, a 20.11 na wszystkich stacjach zanotowano słaby wiatr
z kierunku SW. Zimą zanotowano największe różnice termiczne w dniu 25.12, przy czym
warto zauważyć, że panowały wtedy niezwykle wysokie jak na zimę temperatury. Ponadto
od 21 do 25.12 w Tatrach wiał wiatr halny, a nad Polską południową 21 i 22.12 panowała sytuacja synoptyczna SWc, 23.12 – Bc, 24.12 – Sc, a 25.12 – ponownie Bc (Niedźwiedź 2010).
W dniach 23, 24 i 25.12 padał w Krakowie słaby deszcz, a utworzona tydzień wcześniej
pokrywa śnieżna prawie całkowicie stopniała. Na obszarze krakowskim w dniu 25.12 wiał
słaby wiatr, przy czym na każdej stacji z innego kierunku, ale generalnie można stwierdzić,
że w dolinie był to wiatr z kierunku E, a na wierzchowinie po stronie południowej – wiatr
z kierunku SW. Cyrkulacja lokalna na obszarze krakowskim jest znana jedynie w ogólnych
zarysach, brak szczegółowych badań o dużej rozdzielczości przestrzennej, można jednak
domniemywać, że w sytuacji kiedy trudno określić kierunek adwekcji mas powietrza nad
Krakowem, silniej uwidacznia się wpływ tejże cyrkulacji lokalnej na kształtowanie zróżnicowanego pola wiatru w mezoskali. W takich warunkach zachodnia część doliny Wisły
wyjątkowo okazała się cieplejsza od części wschodniej, nawet o 4K, ale tak jak poprzednio,
w części zachodniej tereny położone na południu były cieplejsze niż na północy nawet
o 8K. Tak duże różnice występujące przy tak dynamicznych warunkach pogodowych
mogą być związane z występowaniem miejscowo płatów śniegu w bezpośrednim sąsiedztwie niektórych punktów pomiarowych, niestety nie było możliwości śledzenia tworzenia
się i zanikania pokrywy śnieżnej we wszystkich miejscach prowadzenia pomiarów.
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że największe różnice temperatury powietrza na obszarze krakowskim związane są z występowaniem silnej inwersji termicznej,
kiedy temperatura na wierzchowinach może być nawet o 9K wyższa niż w dolinie, a ponadto w dolinie temperatura może w takich sytuacjach spadać poniżej zera mimo relatywnie
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Explanations: L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo– Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki,
K – Kocmyrzów, B – Balice, I – Igołomia, N – cloudiness, v – wind speed (m·s-1), k – wind direction.

Objaśnienia: L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki,
K – Kocmyrzów, B – Balice, I – Igołomia, N – zachmurzenie ogólne, v – prędkość wiatru (m·s-1), k – kierunek wiatru.

Table 5.15. Air temperature values (t, ºC) at non-urban stations in the Kraków area at moments during the night time with the largest
temperature diﬀerences (∆t, K) between stations, together with cloudiness and anemological conditions, in seasons of the period 03.2009–01.2010

Tab. 5.15. Wartości temperatury powietrza (t, ºC) na stacjach pozamiejskich w obszarze krakowskim w terminach nocnych z największymi
różnicami temperatury (∆t, K) między stacjami oraz towarzyszące warunki nefologiczne i anemologiczne, w poszczególnych porach roku
w okresie 03.2009–01.2010 r.
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wysokich temperatur dodatnich na pozostałym obszarze. Chodzi tu o występowanie
temperatury ujemnej na wysokości 3−4 m n.p.g., a nie np. przy gruncie. Niewątpliwie
tworzeniu się takich warunków sprzyja występowanie w Tatrach wiatru halnego. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że wiatry fenowe mogą występować w tym samym czasie w wielu miejscach w Karpatach Polskich, ale często zdarza się, że występują np. tylko w Tatrach.
W niniejszej pracy brano pod uwagę tylko przypadki występowania halnego w Tatrach,
bez względu na to, czy równocześnie podobne zjawisko miało miejsce w innych częściach
Karpat Polskich, gdyż mimo około 100-kilometrowej odległości Krakowa od Tatr, różne skutki wiatru halnego są odczuwalne na obszarze krakowskim. Sytuacja inwersyjna
w Krakowie jest potęgowana przez napływ ciepłego powietrza nad obszar miasta, przy
czym najwyraźniej powietrze to przepływa ponad doliną i ponad znacznie chłodniejszym
powietrzem tam zalegającym.
Przedstawione dotychczas analizy opierają się na danych ze stałych punktów pomiarowych. Cennym uzupełnieniem takich badań są przejazdy pomiarowe, które pozwalają
rozpoznać warunki termiczne na całej trasie przejazdu, czyli w przekroju przez cały badany teren, a nie tylko w wybranych punktach. Dzięki temu można zweryﬁkować wątpliwości, czy różnice zaobserwowane w danych z pomiarów stacjonarnych nie wynikają np. ze
szczególnego położenia jakiegoś punktu pomiarowego. Na obszarze krakowskim w latach
2007−2009 wykonano kilkanaście przejazdów pomiarowych we współpracy w Zakładem
Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Bokwa, Szymanowski, w druku). Rycina 5.14 przedstawia trasy przykładowych przejazdów pomiarowych wykonanych
w dniach 24, 25 i 26.06.2007 r. Przejazdy wykonano w proﬁlu N-S oraz W-E, w warunkach
pogody bezchmurnej i bezwietrznej, w nocy. W dniu 24.06 nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna Wa, w kolejnym dniu była to sytuacja SWc, a w ostatnim dniu
Bc (Niedźwiedź 2010).
Proﬁl N-S zrealizowano w godzinach 20:00−22:00 UTC w dniu 24.06.2007 r. oraz
22:00−00:00 UTC w dniu 25.06.2007 r., jadąc z Libertowa drogą krajową nr 7 do Krakowa, a następnie ulicami: Zakopiańską, Wadowicką, Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, 29 Listopada, Opolską, Wyki, Pachońskiego, Matki Tajber, Glogera
(ryc. 5.14) i poza granicami miasta drogą nr 778 do Garlicy Murowanej. Jednorazowy
przejazd całej trasy trwał około 40 minut. Wszystkie wykresy temperatury otrzymane po
opracowaniu danych uzyskanych z poszczególnych przejazdów pokazują podobny schemat zróżnicowania temperatury powietrza na badanym terenie (ryc. 5.15). W Libertowie
temperatura była najwyższa na całym badanym obszarze pozamiejskim i znacznie wyższa
niż w Garlicy, potwierdza się zatem występowanie „asymetrii termicznej”, opisanej wcześniej i, jak widać, nie jest ona właściwa jedynie wybranym punktom, ale całym obszarom
przez nie reprezentowanym. Odcinek trasy od Libertowa do południowych przedmieść
Krakowa charakteryzuje kilkustopniowy spadek temperatury; jest to zjazd z progu Pogórza Wielickiego do doliny Wisły. Na dalszych odcinkach trasy temperatura wzrastała po
wjechaniu w obszar zabudowy miejskiej. Najwyższe temperatury to ścisłe centrum Krakowa. Następnie trasa wiodła przez północne przedmieścia Krakowa, które, mimo co najmniej równie intensywnej zabudowy jak przedmieścia południowe, były od nich znacząco
chłodniejsze (o około 2K). Dalej na północ, mimo że trasa wiodła przez tereny położone
coraz wyżej, obserwowano coraz niższe temperatury powietrza.
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Ryc. 5.14. Trasy przejazdów pomiarowych wykonanych nocą 24, 25 i 26.06.2007 r.
Figure 5.14. Routes of mobile measurements in the nights of 24, 25 and 26 Jun. 2007
Objaśnienia: 1 – punkty na trasie przejazdów w proﬁlu N-S (patrz ryc. 5.15) (1 – Libertów/ul. Zakopiańska, 2 – Węzeł Zakopiański/Opatkowice, 3 – ul. Zakopiańska/ul. Jugowicka, 4 – ul. Zakopiańska/ul. Zbrojarzy, 5 – Rondo Matecznego,
6 – al. Krasińskiego/ul. Piłsudskiego, 7 – al. Słowackiego/ul. Długa, 8 – ul. Opolska/ul. Wyki, 9 – ul. Glogera/ul. Zielone Wzgórze, 10 – Zielonki, skręt na Garlicę Murowaną), 2 – trasa przejazdów w proﬁlu N-S, 3 – punkty na trasie przejazdów
w proﬁlu W-E (patrz ryc. 5.16) (1 – ul. Igołomska/ul. Brzeska, 2 – ul. Igołomska/ul. Cementowa, 3 – ul. Ujastek/al. Solidarności, 4 – al. Jana Pawła II/ul. Nowohucka, 5 – Rondo Mogilskie, 6 – al. Słowackiego/ul. Łobzowska, 7 – ul. Nowaczyńskiego/
ul. Praska, 8 – ul. Tyniecka/ul. Winnicka, 9 – ul. Bolesława Śmiałego/ul. Bogucianka, 10 – Skawina, ul. Mickiewicza,
11 – Skawina, ul. Korabnicka/ul. Wyspiańskiego, 12 – Libertów/ul. Zakopiańska), 4 – trasa przejazdu w proﬁlu W-E,
5 – posterunki tworzące automatyczną sieć pomiarową (patrz ryc. 1.1).
Explanations: wysokość (m n.p.m.) – altitude (m a.s.l.), granica miasta – city border, tereny zabudowane – built-up areas, zbiorniki wodne – water reservoirs, rzeki – rivers, drogi główne – main roads, 1 – points on the N-S proﬁle route (see Fig. 5.15)
(1 – Libertów/Zakopiańska St., 2 – Zakopiański road joint/Opatkowice, 3 – Zakopiańska St./Jugowicka St., 4 – Zakopiańska
St./Zbrojarzy St., 5 – Mateczny Roundabout, 6 – Krasińskiego St./Piłsudskiego St., 7 – Słowackiego St./Długa St., 8 – Opolska St./
Wyki St., 9 – Glogera St./Zielone Wzgórze St., 10 – Zielonki, turn to Garlica Murowana), 2 – route in the N-S proﬁle, 3 – points on
the W-E proﬁle route (see Fig. 5.16) (1 – Igołomska St./Brzeska St., 2 – Igołomska St./Cementowa St., 3 – Ujastek St./Solidarności
St., 4 – Jana Pawła II St./Nowohucka St., 5 – Mogilskie Roundabout, 6 – Słowackiego St./Łobzowska St., 7 – Nowaczyńskiego St./
Praska St., 8 – Tyniecka St./Winnicka St., 9 – Bolesława Śmiałego St./Bogucianka St., 10 – Skawina, Mickiewicza St., 11 – Skawina,
Korabnicka St./Wyspiańskiego St., 12 – Libertów/Zakopiańska St.), 4 – route in the W-E proﬁle, 5 – automatic measurement
points (see Fig. 1.1).

Opracowanie ryciny: / Figure by: Mariusz Szymanowski.

Ryc. 5.15. Wysokość bezwzględna terenu w proﬁlu N-S oraz rozkład temperatury powietrza (ºC)
w nocy 24/25.06.2007 r.
Figure 5.15. Elevation in the N-S proﬁle and air temperature (ºC) distribution in the night 24/25.06.2007
Objaśnienia: a, b, c, d – rozkład temperatury na podstawie czterech kolejnych przejazdów
pomiarowych; 1–10 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)
Explanations: a, b, c, d – air temperature distribution based on four successive mobile
measurements; 1–10 – points on the proﬁle route (see Fig. 5.14)
Opracowanie ryciny: / Figure by: Mariusz Szymanowski.
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Proﬁl W-E zrealizowano w godzinach 21:00−23:00 UTC w nocy z 25 na 26.06.2007 r.,
jadąc od wschodniej granicy miasta w kierunku zachodnim ulicami: Igołomską, Ujastek
Mogilski, Solidarności, Jana Pawła II, Lubomirskiego, Wita Stwosza, 29 Listopada, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Konopnickiej, Monte Casino, Nowaczyńskiego, Praską,
Zielińskiego, Tyniecką, Bolesława Śmiałego i Bogucianką do południowej granicy miasta,
a dalej w Skawinie ulicami: Tyniecką, Mickiewicza, Korabnicką i Leśną do Libertowa. Trasa na odcinku od punktu 1 do 9 wiodła w dolinie Wisły (ryc. 5.16) i obserwowane zróżnicowanie termiczne było związane z różnicami w użytkowaniu terenu. Widać jednak, że
tereny o charakterze pozamiejskim położone na wschód od Nowej Huty były znacznie
cieplejsze (o około 2K) niż takie same tereny w zachodniej części badanego obszaru, co
potwierdza wcześniejsze wnioski o uprzywilejowaniu termicznym wschodniej części doliny Wisły. Nasuwa się także reﬂeksja dotycząca wyznaczania intensywności m.w.c.: jeśli
przyrównać temperatury najwyższe, panujące w centrum miasta, do temperatury terenów
pozamiejskich we wschodniej części obszaru, to intensywność m.w.c. można oszacować
na około 3K, zaś jeśli przyrównać je do temperatury w zachodniej części obszaru – wartość intensywności m.w.c. wzrasta do 5K. Wątek ten będzie kontynuowany w kolejnych
rozdziałach. Wyniki omawianego przejazdu pomiarowego potwierdzają po raz kolejny,
że wierzchowina, na której znajduje się Libertów, jest znacznie cieplejsza od pobliskich
terenów niżej położonych.
Przejazdy pomiarowe ujawniły istnienie wyjątkowo chłodnych obszarów w proﬁlu
N-S na terenie północnych i południowych przedmieść Krakowa, w miejscach położonych u podnóża skłonu Wyżyny i Wysoczyzny. Są to miejsca szczególnie narażone na grawitacyjny spływ chłodnego powietrza w nocy. Aby dokładniej zbadać warunki termiczne tych miejsc, w okresie od lutego 2008 do marca 2009 r. działały punkty pomiarowe
w Swoszowicach i przy ul. Pasteura (rozdz. 4). Tabela 5.16 prezentuje podstawowe charakterystyki termiczne dla tych dwu punktów na tle pomiarów prowadzonych w tym samym
czasie na wierzchowinach w Libertowie i Garlicy oraz w centrum miasta przy al. Krasińskiego. Zaprezentowano wyniki pomiarów z okresu od lutego do grudnia 2008 r. i z lutego
2009 r., gdyż dane ze stycznia 2009 r. były niekompletne. Średnia temperatura dobowa
była obliczana ze wszystkich pomiarów (co 2 minuty) z okresu doby termicznej.
Porównanie wartości temperatury minimalnej z poszczególnych punktów pozwala
zweryﬁkować wyniki przejazdów pomiarowych, wykonywanych w czasie nocy. Analiza
danych z Libertowa i Swoszowic potwierdza, że w Swoszowicach cały rok temperatura
była wyraźnie niższa niż w Libertowie średnio o 1,7K, natomiast w przypadku ul. Pasteura
i Garlicy sytuacja była odwrotna. W Garlicy było jeszcze chłodniej niż przy ul. Pasteura,
różnice temperatury minimalnej wynosiły średnio 0,7K, po raz kolejny zatem widać asymetrię termiczną omawianego obszaru: inwersję w części południowej i normalne uwarstwienie w północnej. Zestawienie Swoszowic i ul. Pasteura z al. Krasińskiego pokazuje,
że na obu stacjach cały rok temperatury były niższe niż w centrum miasta, przy czym
w Swoszowicach średnio o 2,4K, a przy ul. Pasteura tylko o 1,6K. Dla każdego miesiąca
w badanym okresie określono liczbę przypadków, kiedy różnica temperatury minimalnej
między Libertowem a Swoszowicami przekraczała 3,0K. Łącznie były to 102 przypadki
(28%) i największą wartość różnicy: 6,7K zanotowano 25.02.2008 r. Tej samej nocy różnica między Garlicą a ul. Pasteura wynosiła zaledwie 2,9K, a największa różnica między
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Ryc. 5.16. Wysokość bezwzględna terenu w proﬁlu W-E
oraz rozkład temperatury powietrza (ºC) w nocy 25/26.06.2007 r.
Figure 5.16. Elavation in the W-E proﬁle and air temperature (ºC)
distribution in the night 25/26.06.2007
Objaśnienia: 1–12 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)
Explanations: 1–12 – points on the proﬁle route (see Fig. 5.14)
Opracowanie ryciny: / Figure by: Mariusz Szymanowski.
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Explanations: L – Libertów, S – Swoszowice, Kr – Krasińskiego St., P – Pasteura St., GM – Garlica Murowana.

Objaśnienia: L – Libertów, S – Swoszowice, Kr – al. Krasińskiego, P – ul. Pasteura, GM – Garlica Murowana.

Table 5.16. Mean monthly values of maximum (t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily (t.śr.) air temperature (oC) at Libertów, Swoszowice,
Krasińskiego St., Pasteura St. and in Garlica Murowana in the periods 02.2008–12.2008 and 02.2009

Tab. 5.16. Średnie miesięczne wartości temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.) i dobowej (t.śr.) (oC) w Libertowie, Swoszowicach,
przy al. Krasińskiego, ul. Pasteura i w Garlicy Murowanej w okresie 02.2008–12.2008 r. i 02.2009 r.
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tymi punktami: -4,1K, wystąpiła 28.06.2008 r., kiedy to różnica między Libertowem
a Swoszowicami wynosiła 2,3K. W wybranych 102 przypadkach średnia różnica między
Libertowem a Swoszowicami wynosiła 4,2K, między Garlicą a ul. Pasteura -0,5K, między al. Krasińskiego a Swoszowicami 3,0K, a między al. Krasińskiego a ul. Pasteura 2,0K.
Wszystkie różnice między Libertowem a Swoszowicami miały wartości dodatnie, zaś między Garlicą a ul. Pasteura tylko 31 przypadków (30,4%). Można więc stwierdzić, że dane
z pomiarów stacjonarnych potwierdzają wyniki przejazdów pomiarowych, że w proﬁlu
N-S na peryferiach miasta występują obszary wyjątkowo chłodne w porównaniu z centrum miasta i że wierzchowiny po stronie południowej miasta są znacznie cieplejsze niż po
stronie północnej. Ponadto można stwierdzić, że przez około 1/3 dni w roku w południowej części badanego obszaru różnica temperatury minimalnej między wierzchowinami
a obszarami u podnóża Wysoczyzny przekracza 3K i wskazuje na inwersję temperatury,
podczas gdy w części północnej występuje wtedy sytuacja bliska izotermii lub normalne
uwarstwienie temperatury.
Wyniki analiz różnych materiałów, przedstawione powyżej, wskazują, że zaobserwowana na obszarze krakowskim asymetria termiczna najprawdopodobniej jest cechą charakterystyczną mezoklimatu tego terenu, a nie efektem analizy danych z przypadkowych
i nietypowo usytuowanych punktów pomiarowych. Ostateczne potwierdzenie tej hipotezy wymaga dalszych, szczegółowych badań terenowych. Natomiast odrębnym zagadnieniem jest objaśnienie mechanizmu powstawania zaobserwowanych różnic termicznych.
W tym celu przeanalizowano czynniki kształtujące opisaną strukturę termiczną, co zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach.

5.1.2. Czynniki meteorologiczne kształtujące strukturę termiczną
obszarów pozamiejskich
Aby spróbować określić, jakie czynniki i procesy kształtują zróżnicowanie termiczne terenów pozamiejskich obszaru krakowskiego, wybrano z okresu 2007−2010 noce (czyli okres
doby między zachodem a wschodem słońca), kiedy różnice temperatury między stacjami, gdzie wystąpiły wartości najwyższa i najniższa przekroczyły 4,0K. Przeanalizowano
wartości podstawowych czynników mogących kształtować rozkład przestrzenny temperatury powietrza w sytuacjach dużego jej zróżnicowania na obszarze pozamiejskim celem
określenia ich roli. Wybór wartości różnicy temperatury 4,0K jako wartości progowej podyktowany był analizą jednoczesnego przebiegu temperatury na poszczególnych stacjach
w badanym okresie oraz analizą wyników przedstawionych w tab. 5.10. Przy takiej wartości zazwyczaj obserwuje się wyraźne i stabilne w ciągu nocy różnice między stacjami.
Pod uwagę wzięto tylko te przypadki, kiedy różnica temperatury ≥4,0K utrzymywała się
przez co najmniej godzinę w czasie nocy. Najpierw zanalizowano okres od lipca 2007 r. do
czerwca 2009 r., biorąc pod uwagę różnice temperatury między Libertowem a Garlicą, następnie okres od 25.03.2009 do 15.01.2010 r., biorąc pod uwagę dane z Libertowa, Garlicy,
Rzozowa, Jeziorzan, Modlniczki, Chorągwicy, Przylasku Rusieckiego i Kocmyrzowa.
Do każdej wyselekcjonowanej nocy przypisano typ sytuacji synoptycznej według kalendarza T. Niedźwiedzia (1981, 2010) zarówno dla dnia, w którym noc się rozpoczynała,
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jak też dla dnia kolejnego, w którym się kończyła. Ponadto do każdej nocy przypisano
wielkość zachmurzenia ogólnego ze stacji w Balicach (dane co godzinę od 21 do 3 UTC)
oraz prędkość i kierunek wiatru z Balic, Igołomi, Libertowa i Garlicy Murowanej (dane co
3 godziny: 21, 00 i 03 UTC).
W okresie 07.2007−06.2009 r. wystąpiło 221 nocy, kiedy temperatura w Libertowie
była wyższa niż w Garlicy o co najmniej 4,0K, z tego 16,7% w miesiącach zimowych, 24,5%
wiosną, 30,8% latem, a 28,0% jesienią. Tylko 28% wszystkich rozpatrywanych nocy charakteryzowało się takim samym typem sytuacji synoptycznej w pierwszym i drugim dniu,
w pozostałych przypadkach duże różnice termiczne towarzyszyły zmiennym warunkom
cyrkulacyjnym. Jak widać w tab. 5.17, tak w dobie, w której zaczynała się dana noc, jak
i w kolejnym dniu częściej panowała sytuacja antycyklonalna niż cyklonalna, przy czym
w obu dniach spośród sytuacji antycyklonalnych najczęściej występowały sytuacje Ka,
SWa i Wa (łącznie 49,8% w pierwszym dniu i 41,6% w drugim), zaś z cyklonalnych − SWc,
Wc i Bc (22,2 i 38,0%). W porównaniu z częstością sytuacji synoptycznych we wszystkich
dniach okresu 07.2007−06.2009 r. widać, że sytuacje Ka, SWa i Wa oraz SWc, Wc i Bc
Tab. 5.17. Częstość (%) występowania poszczególnych typów sytuacji synoptycznych
wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010) w czasie nocy z różnicą temperatury między Libertowem
a Garlicą Murowaną ≥4,0K oraz we wszystkich nocach w okresie 07.2007–06.2009 r.
Table 5.17. Frequency (%) of particular types of synoptic situation according to the calendar
of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010) during nigths with air temperature diﬀerence
between Libertów and Garlica Murowana ≥4.0K and in all nights in the period 07.2007–06.2009

Objaśnienia: s. – typ sytuacji synoptycznej,
1. d. – doba, w której rozpoczynała się dana noc,
2. d. – doba, w której kończyła się dana noc, W – dane
dla wszystkich nocy w okresie 07.2007–06.2009 r.,
antyc. – wszystkie sytuacje antycyklonalne, cykl.
– wszystkie sytuacje cyklonalne, x – siodło baryczne
i sytuacje nie dające się zaklasyﬁkować, Σ – suma
udziałów wszystkich sytuacji antycyklonalnych, cyklonalnych oraz sytuacji z siodłem barycznym i sytuacji
nie dających się zaklasyﬁkować.
Explanations: s. – type of synoptic situation,
1. d. – day when the night started, 2. d. – day when
the night ended, W – data for all nights in the period
07.2007–06.2009, antyc. – all anticyclonic situations,
cykl. – all cyclonic situations, x – col and situations
which cannot be classiﬁed, Σ – total frequency of all anticyclonic situations, all cyclonic situations, situations with
col and situations which cannot be classiﬁed.
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zawsze mają największy udział w sytuacjach antycyklonalnych i cyklonalnych, zatem brak
wyraźnej zależności występowania dużych różnic termicznych od sytuacji synoptycznej,
co potwierdziła analiza prawdopodobieństwa warunkowego. Sytuacje antycyklonalne
nieco bardziej sprzyjają dużemu zróżnicowaniu termicznemu niż cyklonalne, ale od układu barycznego ważniejszy jest kierunek adwekcji powietrza. Sytuacje NWa i NWc zdecydowanie nie sprzyjają występowaniu dużych różnic temperatury na badanym terenie;
choć ich udział w całym badanym okresie jest porównywalny z udziałami wymienionych
wcześniej sytuacji, to w czasie wybranych nocy należy do najniższych.
Analizując częstość występowania prędkości wiatru z różnych przedziałów na poszczególnych stacjach widać wyraźne różnice między wszystkimi nocami w całym badanym okresie a nocami z różnicami temperatury ≥4,0K (ryc. 5.17). W czasie nocy z dużymi
różnicami temperatury, w Garlicy, Balicach i Igołomi wiatry o prędkości przekraczającej
2,0 m·s-1 zdarzają się bardzo rzadko, ich częstość nie przekracza 4−10%, a częstość wiatrów
o prędkości ≥3,0 m·s-1 − nawet 2%, zaś jeśli wziąć pod uwagę wszystkie noce w badanym okresie, to udział wiatrów o prędkości ≥2,0 m·s-1 wynosi około 25−35%, a ≥3,0 m·s-1
− 10−20%. Libertów wykazuje wyraźną odmienność w porównaniu z pozostałymi stacjami. W czasie nocy z dużymi różnicami temperatury wiatry o prędkości ≥2,0 m·s-1
osiągają tam częstość ponad 38%, a ≥3,0m·s-1 − ponad 19%, czyli znacznie więcej niż na
pozostałych stacjach. Być może ma to wpływ na występowanie w Libertowie wyższej niż
w pozostałych punktach temperatury powietrza, na skutek oddziaływania turbulencyjnego strumienia ciepła. Również w przypadku wszystkich nocy w Libertowie występują
największe częstości prędkości wiatru o przyjętych wartościach progowych.
Porównanie róży wiatrów z poszczególnych stacji dla wszystkich nocy i dla nocy
z dużymi różnicami temperatury (ryc. 5.18) pokazuje, że w Garlicy, Balicach, a zwłaszcza
w Igołomi, w czasie nocy z dużymi różnicami temperatury znacząco wzrasta udział cisz
atmosferycznych w porównaniu z wszystkimi nocami (2−20% do 24−49%), zaś w Libertowie wzrost udziału cisz jest nieznaczny i w czasie nocy z dużymi różnicami temperatury
nie przekracza 4%.
Przedstawione dane dowodzą, że występowaniu dużych różnic temperatury na obszarze krakowskim sprzyjają warunki ze słabym wiatrem lub ciszą atmosferyczną, przy
czym wystarczy, aby takie warunki panowały jedynie w dolinie Wisły, zaś występowanie
w tym samym czasie wyższych prędkości wiatru na pobliskiej wierzchowinie nie powoduje zmniejszenia kontrastów termicznych. Podobnie brak jest wyraźnych zależności
między występowaniem dużych różnic temperatury a typem sytuacji synoptycznej czy
kierunkiem wiatru. Dane dla Garlicy wskazują, że warunki anemologiczne tej stacji są
zbliżone do warunków panujących na stacjach w dnie doliny, ale pamiętać należy, że dla
Garlicy dostępne są dane pomiarowe jedynie z wysokości 2 m n.p.g., zatem należy je traktować raczej jako dane orientacyjne.
Dla okresu od marca 2009 do stycznia 2010 r. można próbować określać znaczenie
poszczególnych czynników kształtujących duże różnice termiczne na obszarze krakowskim, wykorzystując dane o temperaturze powietrza z ośmiu pozamiejskich stanowisk
pomiarowych. Dla wiosny (24.03−19.05.2009 r.) i lata (16.07−29.08.2009 r.) dostępne są
dane z Libertowa, Rzozowa, Jeziorzan, Modlniczki i Garlicy Murowanej, o rozdzielczości
co 5 minut, zaś dla jesieni (8.09-30.11.2009 r.) i zimy (1.12.2009−15.01.2010 r.) – dane
110

Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim

Ryc. 5.17. Częstość (%) występowania wiatru o prędkości: 1) ≥2,0, 2) ≥3,0 i 3) ≥4,0 m·s-1
w czasie nocy (21:00–3:00 UTC) w Libertowie, Garlicy Murowanej, Balicach i Igołomi,
we wszystkich przypadkach nocy i tylko w czasie nocy z różnicami temperatury w obszarze
krakowskim ≥4,0K (∆t≥4K), w okresie 07.2007–06.2009 r.
Figure 5.17. Frequency (%) of wind speed: 1) ≥2.0, 2) ≥3.0 and 3) ≥4.0 m·s-1 during the night time
(21:00–3:00 UTC) in Libertów, Garlica Murowana, Balice and Igołomia, in all nights and only
in the nights with air temperature diﬀerence in the Kraków area ≥4.0K (∆t≥4.0K),
in the period 07.2007–06.2009

z wymienionych stacji oraz dodatkowo z Chorągwicy, Przylaska Rusieckiego i Kocmyrzowa. Tabela 5.18 prezentuje częstość występowania różnic temperatury powietrza między
stacjami, gdzie wystąpiły najwyższa i najniższa temperatura, w 1-stopniowych przedziałach wartości, co można uznać za miarę zróżnicowania termicznego badanego obszaru.
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Ryc. 5.18. Róże wiatrów (%) dla Libertowa, Garlicy Murowanej, Balic i Igołomi
w okresie 07.2007–06.2009 r. dla wszystkich nocy i dla nocy z różnicami temperatury
w obszarze krakowskim ≥4,0K (∆t≥4,0K)
Figure 5.18. Wind roses (%) for Libertów, Garlica Murowana, Balice and Igołomia
in the period 07.2007–06.2009 for all nights and for nights with air temperature diﬀerence
in the Kraków area ≥4.0K (∆t≥4.0K)
Objaśnienia: c – cisze atmosferyczne.
Explanations: c – no wind.
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Explanations: ∆t (K) – air temperature diﬀerence (K), w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, (1) – without data from Chorągwica, Przylasek
Rusiecki and Kocmyrzów, (2) – including data from Chorągwica, Przylasek Rusiecki and Kocmyrzów

Objaśnienia: ∆t (K) – różnica temperatury (K), w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, (1) – obliczenia nie uwzględniają danych z Chorągwicy,
Przylaska Rusieckiego i Kocmyrzowa, (2) – obliczenia uwzględniają dane z Chorągwicy, Przylaska Rusieckiego i Kocmyrzowa

Table 5.18. Frequency (%) of air temperature diﬀerences between the station with the highest temperature and the station with the lowest
temperature during the night time in the Kraków area, for all stations and for only non-urban stations, in the period 03.2009–01.2010

Tab. 5.18. Częstość (%) różnic temperatury powietrza między stacją, gdzie wystąpiła najwyższa temperatura i stacją,
gdzie wystąpiła najniższa temperatura w nocy w obszarze krakowskim, przy uwzględnieniu danych z wszystkich punktów pomiarowych
oraz tylko ze stacji pozamiejskich, w okresie 03.2009–01.2010 r.

Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim

113

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

Obliczenia wykonano, biorąc pod uwagę wszystkie stacje, tak miejskie, jak też pozamiejskie, oraz wyłącznie stacje pozamiejskie. Jeśli rozpatrywać tylko stacje pozamiejskie, to
najczęściej we wszystkich porach roku występowały różnice od 1,0–3,0K, zaś różnice
przekraczające 4,0K stanowiły od wiosny do jesieni ponad 30% wszystkich różnic. Zimą
ich udział spadł zaledwie do około 8%, co potwierdza wcześniejsze wyniki o najmniejszym zróżnicowaniu termicznym obszarów pozamiejskich zimą.
Do dalszej analizy wybrano tak jak poprzednio noce z różnicą temperatury między
stacjami, gdzie wystąpiły temperatury najwyższa i najniższa ≥4,0K. Tabela 5.19 przedstawia średnie sezonowe temperatury powietrza na stacjach pozamiejskich w czasie takich
nocy. Wiosną i w lecie, kiedy działało pięć stacji pozamiejskich w zachodniej części doliny
Wisły, rozkład temperatury wskazuje na częste inwersje termiczne. Widać też, że Garlica
jest punktem wyjątkowo chłodnym, w lecie nawet najchłodniejszym. Jesienią i zimą sytuacja w zachodniej części doliny jest podobna, w części wschodniej także obserwujemy inwersyjny układ temperatury. Libertów i Chorągwica charakteryzują się natomiast bardzo
zbliżonymi wartościami temperatury powietrza, mimo różnicy wysokości. Może to wynikać ze wspomnianej wcześniej prawidłowości, że w czasie nocy z dużym zróżnicowaniem
termicznym obszaru krakowskiego na wierzchowinach Pogórza Wielickiego często wieje
słaby wiatr, a w dolinie panuje cisza atmosferyczna, zatem na Pogórzu wskutek lepszego
przewietrzania może dochodzić do ujednolicenia temperatury powietrza między jego częścią wschodnią (Chorągwica) i zachodnią (Libertów). Najniższe wartości temperatury na
badanym obszarze w czasie nocy z dużym zróżnicowaniem termicznym występują albo
w Garlicy albo w Jeziorzanach, czyli w punktach, które dzieli 70 m różnicy wysokości,
co podkreśla wyjątkowość warunków termicznych północno-zachodniej części obszaru krakowskiego. Najwyższe wartości temperatury w poszczególnych nocach wystąpiły
Tab. 5.19. Średnie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) z okresu nocy na stacjach
pozamiejskich, w czasie nocy ze zróżnicowaniem termicznym obszaru krakowskiego
tzn. różnica między stacją, gdzie wystąpiła najwyższa temperatura i stacją, gdzie wystąpiła
najniższa temperatura) ≥4,0K, w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 5.19. Mean seasonal air temperature (ºC) for the night time at non-urban stations, during nights with the temperature diﬀerence between the station with the highest temperature and the station
with the lowest temperature ≥4.0K, in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia: p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, L – Libertów, R – Rzozów,
J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica,
PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, L – Libertów,
R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica,
PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
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w Libertowie lub/i na Chorągwicy. Wyniki te potwierdzają, że przeprowadzona wcześniej
analiza dla Libertowa i Garlicy (patrz rozdział 5.1, tab. 5.10) jest reprezentatywna dla całego omawianego obszaru.
Przedstawione wcześniej analizy pokazały, że duże różnice termiczne na obszarze
krakowskim występują w różnych sytuacjach synoptycznych i przy różnych wartościach
zachmurzenia, brak tu wyraźnych zależności znanych z literatury przedmiotu (np. Unger 1996, Bejarán, Camilloni 2003, Beranová, Huth 2005). Także relatywnie duża prędkość wiatru na wierzchowinach nie stanowi przeszkody w znacznym różnicowaniu się
temperatury powietrza w dolinie. W analizowanych okresach od marca 2009 r. do stycznia 2010 r. różnice temperatury między stacjami, gdzie wystąpiła najwyższa i najniższa temperatura, równe lub przekraczające 4,0K, zanotowano podczas 27 nocy wiosną,
22 latem, 42 jesienią i 9 zimą, czyli łącznie było to 100 nocy spośród wszystkich 250 poddanych analizie, co daje 40%. Dla Garlicy i Libertowa w latach 2007−2009 było to 221 nocy
w ciągu 2 lat, co daje nieco mniejszą częstość: 30,2%. Dane zamieszczone w tabeli 5.6 i 5.7
z pięciolecia 1991−1995 wskazują natomiast, że średnio rocznie na obszarze krakowskim
przez 15% nocy w ciągu roku różnica temperatury minimalnej między stacją najcieplejszą
a najchłodniejszą była równa lub przekraczała 4,0K. Jest to wartość znacznie niższa niż
w okresie 2007−2009, wskazująca na wzrost liczby nocy z dużymi różnicami temperatury
minimalnej w ostatnich latach. Można zatem przyjąć, że obecnie na badanym obszarze
średnio 30% nocy w roku charakteryzuje znaczne zróżnicowanie termiczne, przekraczające 4,0K. Nie są to różnice pojawiające się sporadycznie, chwilowo, lecz trwające przez
większość okresu nocy. Analizując poszczególne przypadki, dostrzeżono, że w czasie większości nocy kierunek i prędkość wiatru na stacjach w Libertowie, Balicach i Igołomi ulegał
zmianie. W przypadku Balic i Igołomi należy to najprawdopodobniej składać na karb lokalnej cyrkulacji rozwijającej się w otoczeniu stacji; prędkości wiatru zwykle nie przekraczały 2,0 m·s-1. Prędkość wiatru w Libertowie przekraczała 4,0 m·s-1 w 20% przypadków
wiosną, 15% latem, 10% jesienią i 6,5% zimą, natomiast na pozostałych stacjach przypadki
prędkości wiatru ponad 4,0 m·s-1 albo w ogóle się zdarzały, albo ich udział nie przekraczał
1%. Dane z Libertowa, jak już wspomniano, można uznać za reprezentujące zjawiska zachodzące w większej skali przestrzennej, dlatego też zwrócono uwagę na kierunek wiatru
na tej stacji. W okresie od marca 2009 r. do stycznia 2010 r., w czasie nocy ze zróżnicowaniem termicznym powyżej 4,0K, w Libertowie notowano wiatr z wielu kierunków.
W każdej porze roku można jednak wyróżnić kierunek dominujący: wiosną udział sektora E stanowił 40% wszystkich przypadków, latem SW 43%, jesienią SW 37% i zimą S 40%.
Można zatem przyjąć, że te kierunki wiatru nieco bardziej sprzyjają tworzeniu się dużych
różnic temperatury na obszarze krakowskim niż pozostałe. Jak udowodniono wcześniej,
typ sytuacji synoptycznej nie ma większego znaczenia dla kształtowania się dużych różnic
temperatury na omawianym terenie, a warunki cyrkulacji atmosfery nie były w 2009 r.
wyraźnie odmienne od warunków typowych dla ostatnich 100 lat; sytuacje antycyklonalne stanowiły 47,9%, cyklonalne 49,3%, a sytuacje nieokreślone 2,8% (Niedźwiedź 2010,
Ustrnul 2007). Analiza zmian temperatury w poszczególnych punktach pomiarowych
w czasie nocy z dużymi różnicami temperatury na obszarze krakowskim w kontekście powyższych rozważań skłania do reﬂeksji, że głównym czynnikiem kształtującym takie sytuacje jest specyﬁczna lokalna cyrkulacja powietrza, zależna przede wszystkim od rzeźby
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terenu. Duże prędkości wiatru w Libertowie przy jednoczesnej ciszy atmosferycznej
w dolinie wskazują, że tereny niżej położone znajdują się w swoistym cieniu wiatrowym,
a termika zalegającego tam powietrza jest kształtowana odmiennie niż na wierzchowinie.
Interesującą cechą przebiegu temperatury w czasie niektórych analizowanych nocy jest
stabilność zmian temperatury w jednych punktach i równoczesna duża ich dynamika
w innych. Obrazuje to ryc. 5.19, gdzie przedstawiono przebiegi temperatury powietrza na
stacjach pozamiejskich w czasie nocy od 26 do 29.04.2009 r. We wszystkich przypadkach
niebo było bezchmurne lub zachmurzenie ogólne nie przekraczało 2 oktantów, prędkość
wiatru na wszystkich stacjach wynosiła do 3,0 m·s-1 (w Garlicy była najniższa) i tylko w Libertowie chwilowo osiągnęła wartość 4,0 m·s-1. Nad Polską południową panowała sytuacja
synoptyczna Sa. Pierwszej nocy na stacjach w Balicach, Igołomi i Libertowie wiatr wiał
z sektora E, zaś drugiej najpierw na wszystkich stacjach zanotowano wiatr z sektora SE,
po godzinie w Balicach wiatr zmienił kierunek na N, w Libertowie na S, a w Igołomi na
E. Około 23 UTC na wszystkich stacjach zanotowano zmianę kierunku wiatru na sektor E, a około 2 UTC w Balicach zaczęło wiać z NE, w Igołomi nadal utrzymywał się
kierunek E, a w Libertowie zaczęło wiać z SE. W takich warunkach stacje wyżej położone, czyli Libertów i Garlica, wykazywały stopniowe, stabilne zmiany temperatury, zaś na
pozostałych stacjach widać było gwałtowne zmiany temperatury, których wytłumaczeniem może być napływ, w wyniku cyrkulacji lokalnej o niewielkim zasięgu pionowym
(np. spływy katabatyczne), porcji powietrza o zróżnicowanych właściwościach termicznych, raz chłodniejszych, a raz cieplejszych w porównaniu z powietrzem zalegającym
w danym miejscu. Może to też być wynikiem turbulencyjnego transportu powietrza
z wyższych warstw przy intermitencji turbulencji, czyli nieregularnym występowaniu
okresów jej zatrzymania. Innym aspektem jest zmienność struktury termicznej obszaru
krakowskiego w ciągu nocy, nawet w warunkach stabilnej pogody wyżowej. Taki przykład
prezentuje ryc. 5.20. W dniach 21 i 22 września 2009 r. nad Polską południową panowała
sytuacja synoptyczna Ka, która w kolejnych dwóch dniach zmieniła się na Wa. Pierwsze
dwie noce były bezchmurne lub z zachmurzeniem ogólnym do 2 oktantów, a w czasie
ostatniej nocy zachmurzenie pod jej koniec wzrosło do 5 oktantów. Prędkość wiatru na
stacjach w dolinie nie przekraczała 2,0 m·s-1, a w Libertowie wzrastała do 4,0−5,0 m·s-1
tylko pod koniec nocy. Pierwszej nocy wiatr wiał z sektorów W i SW, drugiej z SW, trzeciej
z W i SW. Mimo takich warunków widoczna jest zmienność struktury termicznej. Pierwszej nocy nie można jednoznacznie wyróżnić stacji, gdzie temperatura była najwyższa,
w pozostałych jest to Libertów. We wszystkich nocach stacją o najniższej temperaturze
raz była Garlica, a raz Jeziorzany. Rzozów i Modlniczka prezentowały w tym inwersyjnym
rozkładzie temperatury, zgodnie ze swoim położeniem, najpierw wartości pośrednie między ciepłymi wierzchowinami i chłodnym dnem doliny, lecz ostatniej nocy Modlniczka
wyraźnie nawiązywała do stacji najchłodniejszych, a Rzozów do najcieplejszych. Generalnie widoczna jest duża dynamika struktury termicznej omawianego obszaru, a więc
po raz kolejny prawdopodobnym wytłumaczeniem tego faktu jest istnienie lokalnej cyrkulacji powietrza wewnątrz warstwy inwersyjnej. Cyrkulacja taka ma zwykle związek ze
zróżnicowaniem powierzchni czynnych i ich temperatury.
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Ryc. 5.14. Trasy przejazdów pomiarowych wykonanych nocą 24, 25 i 26.06.2007 r.
Figure 5.14. Routes of mobile measurements in the nights of 24, 25 and 26 Jun. 2007
Objaśnienia: 1 – punkty na trasie przejazdów w proﬁlu N-S (patrz ryc. 5.15) (1 – Libertów/ul. Zakopiańska, 2 – Węzeł Zakopiański/Opatkowice, 3 – ul. Zakopiańska/ul. Jugowicka, 4 – ul. Zakopiańska/ul. Zbrojarzy, 5 – Rondo Matecznego,
6 – al. Krasińskiego/ul. Piłsudskiego, 7 – al. Słowackiego/ul. Długa, 8 – ul. Opolska/ul. Wyki, 9 – ul. Glogera/ul. Zielone Wzgórze, 10 – Zielonki, skręt na Garlicę Murowaną), 2 – trasa przejazdów w proﬁlu N-S, 3 – punkty na trasie przejazdów
w proﬁlu W-E (patrz ryc. 5.16) (1 – ul. Igołomska/ul. Brzeska, 2 – ul. Igołomska/ul. Cementowa, 3 – ul. Ujastek/al. Solidarności, 4 – al. Jana Pawła II/ul. Nowohucka, 5 – Rondo Mogilskie, 6 – al. Słowackiego/ul. Łobzowska, 7 – ul. Nowaczyńskiego/
ul. Praska, 8 – ul. Tyniecka/ul. Winnicka, 9 – ul. Bolesława Śmiałego/ul. Bogucianka, 10 – Skawina, ul. Mickiewicza,
11 – Skawina, ul. Korabnicka/ul. Wyspiańskiego, 12 – Libertów/ul. Zakopiańska), 4 – trasa przejazdu w proﬁlu W-E,
5 – posterunki tworzące automatyczną sieć pomiarową (patrz ryc. 1.1).
Explanations: wysokość (m n.p.m.) – altitude (m a.s.l.), granica miasta – city border, tereny zabudowane – built-up areas, zbiorniki wodne – water reservoirs, rzeki – rivers, drogi główne – main roads, 1 – points on the N-S proﬁle route (see Fig. 5.15)
(1 – Libertów/Zakopiańska St., 2 – Zakopiański road joint/Opatkowice, 3 – Zakopiańska St./Jugowicka St., 4 – Zakopiańska
St./Zbrojarzy St., 5 – Mateczny Roundabout, 6 – Krasińskiego St./Piłsudskiego St., 7 – Słowackiego St./Długa St., 8 – Opolska St./
Wyki St., 9 – Glogera St./Zielone Wzgórze St., 10 – Zielonki, turn to Garlica Murowana), 2 – route in the N-S proﬁle, 3 – points on
the W-E proﬁle route (see Fig. 5.16) (1 – Igołomska St./Brzeska St., 2 – Igołomska St./Cementowa St., 3 – Ujastek St./Solidarności
St., 4 – Jana Pawła II St./Nowohucka St., 5 – Mogilskie Roundabout, 6 – Słowackiego St./Łobzowska St., 7 – Nowaczyńskiego St./
Praska St., 8 – Tyniecka St./Winnicka St., 9 – Bolesława Śmiałego St./Bogucianka St., 10 – Skawina, Mickiewicza St., 11 – Skawina,
Korabnicka St./Wyspiańskiego St., 12 – Libertów/Zakopiańska St.), 4 – route in the W-E proﬁle, 5 – automatic measurement
points (see Fig. 1.1).

Opracowanie ryciny: / Figure by: Mariusz Szymanowski.

Ryc. 5.15. Wysokość bezwzględna terenu w proﬁlu N-S oraz rozkład temperatury powietrza (ºC)
w nocy 24/25.06.2007 r.
Figure 5.15. Elevation in the N-S proﬁle and air temperature (ºC) distribution in the night 24/25.06.2007
Objaśnienia: a, b, c, d – rozkład temperatury na podstawie czterech kolejnych przejazdów
pomiarowych; 1–10 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)
Explanations: a, b, c, d – air temperature distribution based on four successive mobile
measurements; 1–10 – points on the proﬁle route (see Fig. 5.14)
Opracowanie ryciny: / Figure by: Mariusz Szymanowski.
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5.1.3. Zróżnicowanie termiczne terenu Krakowa
W poprzednich podrozdziałach zostało scharakteryzowane zróżnicowanie warunków
termicznych na terenach pozamiejskich wokół Krakowa. Zróżnicowanie temperatury
w samym mieście zostanie przedstawione na podstawie analizy wyników pomiarów wykonanych od marca 2009 do stycznia 2010 r. w sieci punktów, zorganizowanej zgodnie
z założeniami przedstawionymi w rozdziale 1.
Większość obszaru zabudowanego Krakowa jest usytuowana w dnie doliny Wisły
i tylko dla tej części miasta można wyróżnić wszystkie typy użytkowania terenu, dlatego
znajduje się tam najwięcej, 9 czujników. Tabela 5.20 prezentuje średnie sezonowe wartości
Tab. 5.20. Średnie sezonowe wartości temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.), średniej dobowej (t.śr.) i amplitudy dobowej temperatury (ampl.) (ºC) w różnych punktach
Krakowa w dnie doliny Wisły w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 5.20. Mean seasonal values of maximum (t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily (t.śr.)
air temperature, together with a daily temperature range (ampl.) (ºC) in various places in Kraków,
in the river valley in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia: w – wskaźnik, TS – Teatr im. J. Słowackiego, Ma – RTCN ul. Malczewskiego,
Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie, Sz – os. Szkolne, Be – ul. Bema, MW – Most Wandy,
Bł – Błonia, OB – Ogród Botaniczny.
Explanations: w – index, TS – J. Słowacki Theatre, Ma– RTCN, Malczewskiego St.,
Kr – Krasińskiego St., Po – Podwawelskie district, Sz – Szkolne district, Be – Bema St.,
MW – Wandy Bridge, Bł– Błonia, OB – Botanical Garden.
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podstawowych wskaźników termicznych, obliczone w taki sam sposób jak poprzednio dla
terenów pozamiejskich, dla pór roku deﬁniowanych następująco:
1) wiosna: 25.03−19.05.2009 r.;
2) lato: 16.07−31.08.2009 r.;
3) jesień: 7.09−30.11.2009 r.;
4) zima: 1.12−27.01.2010 r.
W zimie różnice między stacjami były najmniejsze, zaś wiosną i latem największe,
podobnie jak na terenie pozamiejskim. Różnica średniej dobowej temperatury między
stacjami gdzie wystąpiła wartość najwyższa i najniższa, w dnie doliny, na terenie miasta
wynosiła od 1,0K zimą do 1,6K latem i widoczne jest, że w zachodniej części doliny tereny
o różnej zabudowie (zabudowa blokowa, zabudowa willowa, kanion miejski, zwarta zabudowa śródmieścia) mają bardzo zbliżone wartości średniej temperatury dobowej. Drugą
grupę punktów, o niższych wartościach temperatury, tworzą tereny zielone, akweny wodne
i zabudowa blokowa we wschodniej części doliny. Podobną prawidłowość można stwierdzić, porównując wartości temperatury minimalnej dla poszczególnych stacji i pór roku.
Tabele 5.21 i 5.22 prezentują zestawienie omawianych wskaźników w proﬁlu pionowym dla danego typu zabudowy, tzn. dla zabudowy willowej i blokowej. W południowej
części Krakowa na wysokości 50 m nad dnem doliny prowadzono pomiary w obu typach
zabudowy, ale po stronie północnej – tylko w zabudowie willowej. I w przypadku zabudowy willowej (tab. 5.21) we wszystkich porach roku, tak dla temperatury średniej dobowej,
jak też minimalnej, widoczny jest spadek temperatury w proﬁlu pionowym, tereny wyżej
położone są chłodniejsze. Ponadto widoczna jest wyraźna różnica między skłonem Wyżyny i Wysoczyzną: temperatury w północnej części miasta są wyższe niż w południowej.
Największe różnice widoczne są latem: tereny o zabudowie willowej na skłonie Wyżyny
są chłodniejsze od takich samych terenów w dnie doliny o około 1K, zaś tereny na Wysoczyźnie – o około 2K.
Warunki termiczne w zabudowie blokowej (tab. 5.22) można porównać jedynie dla
dna doliny i Wysoczyzny, przy czym czujniki przy ul. Bojki i na os. Podwawelskim reprezentują zachodnią część doliny, a przy ul. Mała Góra i na os. Szkolnym – część wschodnią. Dla pary punktów os. Podwawelskie i ul. Bojki widoczne są wiosną i latem różnice
średniej temperatury dobowej rzędu około 1K, przy czym są one spowodowane głównie
znacznymi różnicami w temperaturze maksymalnej; wartości temperatury minimalnej są
zbliżone. Podobnie jak w przypadku zabudowy willowej charakterystyczny jest spadek
temperatury w proﬁlu pionowym. Jesienią i zimą temperatura w obu punktach była bardzo podobna. Porównanie pary punktów ul. Mała Góra i os. Szkolne pokazuje niewielkie
różnice termiczne we wszystkich porach roku, można stwierdzić, że w tym proﬁlu przeważają warunki izotermiczne. Oba te punkty, reprezentujące wschodnią część doliny, są
zarazem chłodniejsze od dwu poprzednich z części zachodniej.
Analiza przedstawionych danych prowadzi do wniosku, że zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych na terenie miasta wykazuje cechy odmienne od terenów pozamiejskich. W mieście, w zachodniej części doliny, w proﬁlu pionowym obserwowano
spadek temperatury z wysokością, podczas gdy poza miastem w proﬁlu złożonym z punktów położonych na takiej samej wysokości względnej (Rzozów, Jeziorzany, Modlniczka)
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Tab. 5.21. Średnie sezonowe wartości temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej
(t.min.), średniej dobowej (t.śr.) i amplitudy
dobowej temperatury (ampl.) (ºC) w okresie
03.2009–01.2010 r., w punktach pomiarowych
reprezentujących zabudowę willową na terenie
Krakowa, położonych w dnie doliny Wisły
oraz na skłonie Wyżyny i Wysoczyźnie,
około 50 m ponad dnem doliny
Table 5.21. Mean seasonal values of maximum
(t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily (t.śr.)
air temperature, together with a daily
temperature range (ampl.) (ºC) in the period
03.2009–01.2010, in measurement points
representing residential estates in Kraków, located in the river valley bottom,
on the Upland slope and on the Plateau,
about 50 m above the valley ﬂoor

Objaśnienia: w – wskaźnik, O – ul. Ojcowska,
Be – ul. Bema, C – ul. Czajna.
Explanations: w – index, O – Ojcowska St.,
Be – Bema St., C – Czajna St.

Tab. 5.22. Średnie sezonowe wartości
temperatury maksymalnej (t.maks.), minimalnej (t.min.), średniej dobowej (t.śr.) i amplitudy
dobowej temperatury (ampl.) (ºC) w okresie
03.2009–01.2010 r., w punktach pomiarowych
reprezentujących zabudowę blokową na terenie
Krakowa, położonych w dnie doliny Wisły oraz
na Wysoczyźnie, 50 m ponad dnem doliny
Table 5.22. Mean seasonal values of maximum
(t.maks.), minimum (t.min.) and mean daily
(t.śr.) air temperature, together with a daily
temperature range (ampl.) (ºC) in the period
03.2009–01.2010, in measurement points representing areas of blocks of ﬂats in Kraków, located
in the river valley bottom and on the Plateau,
about 50 m above the valley ﬂoor

Objaśnienia: w – wskaźnik, Po – os. Podwawelskie, Sz – os. Szkolne, Bo – ul. Bojki,
MG – ul. Mała Góra.
Explanations: w – index, Po – Podwawelskie
district, Sz – Szkolne district, Bo – Bojki St.,
MG – Mała Góra St.
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występował inwersyjny rozkład temperatury w pionie (tab. 5.12). Ponadto widoczna jest
odmienność termiczna wschodniej i zachodniej części doliny, przy czym ponownie zależności dla terenów miejskich są inne niż pozamiejskich; w mieście część wschodnia jest
chłodniejsza niż zachodnia, a poza miastem odwrotnie. Wyjątkowo niskie temperatury
wystąpiły w punkcie przy ul. Czajnej, o zabudowie willowej, położonym w zachodniej
części doliny na wysokości względnej 50 m, na Wysoczyźnie. Występują tam we wszystkich porach roku najniższe temperatury średnie dobowe i minimalne w porównaniu
z innymi punktami miejskimi. Najprawdopodobniej jest to spowodowane lokalnymi spływami chłodnego powietrza z pobliskich terenów zielonych.
Średnie przebiegi dobowe temperatury powietrza zostały przedstawione na ryc. 5.21,
5.22 i 5.23. Znaczne różnice między stacjami widoczne są w godzinach dziennych, ale
także wtedy widać zniekształcenia w przebiegu temperatury w przypadku punktów
al. Krasińskiego i ul. Bojki, co wynika z usytuowania czujników względem budynków
i ich okresowego zacienienia w ciągu dnia. Pożyteczniejsze jest zatem zanalizowanie
przebiegów temperatury w poszczególnych punktach w okresie nocy. Jeśli porównamy
przebiegi temperatury w zabudowie willowej w przekroju N-S (ryc. 5.21), to we wszystkich porach roku widać, że w dolinie nocą wystąpiły najwyższe temperatury. Latem
i wiosną, kiedy różnice są największe, w punkcie położonym w części północnej było
o około 1K chłodniej niż na stacji w dolinie, a w punkcie położonym w części południowej
– o 2K, widać zatem normalne uwarstwienie termiczne. W przypadku zabudowy blokowej (ryc. 5.22) sytuacja jest odmienna. W zachodniej części obszaru temperatura w dnie
doliny i na Wysoczyźnie jest nocą bardzo zbliżona, przy czym często widoczny jest układ
inwersyjny, zaś we wschodniej części doliny temperatura w dolinie i na Wysoczyźnie jest
prawie taka sama, a proﬁl we wschodniej części doliny jest zawsze chłodniejszy od proﬁlu
w części zachodniej. Jeśli zestawić przebiegi temperatury dla punktu w kanionie miejskim i dla punktów reprezentujących tereny zielone i akweny wodne w mieście (ryc. 5.23)
to widać, że w punkcie w kanionie miejskim temperatura jest o około 1,0−1,5K wyższa
niż na otwartych terenach zielonych i nad akwenami, natomiast temperatura powietrza
w zieleni wysokiej w centrum miasta jest niższa od temperatury w kanionie miejskim
tylko o około 0,3−0,5K.
Na terenie miasta w okresie 03.2009−01.2010 r. różnice temperatury minimalnej
między punktami, gdzie wystąpiła najwyższa i najniższa wartość temperatury, obliczono,
pomijając dane z ul. Czajnej jako najprawdopodobniej nie w pełni reprezentatywne dla
terenów o zabudowie willowej na Wysoczyźnie, choć zarazem dokumentujące możliwość
powstawania wyjątkowo chłodnych obszarów wśród terenów zabudowanych. Liczebność
nocy z wartościami różnic ≥4,0K wyniosła: wiosną 16, latem 1, jesienią 9, zimą 5, co daje
w sumie 31 przypadków, czyli znacznie mniej niż zaobserwowano dla terenów pozamiejskich (100 przypadków). Wszystkich badanych nocy było 250, częstość występowania dużych różnic w mieście wyniosła więc 12,4%. Jeśli wziąć pod uwagę dane z ul. Czajnej, to wartości sezonowe wyniosą: 25, 7, 15 i 10, czyli łącznie 57 przypadków, co i tak jest nadal liczbą
znacznie mniejszą niż wartość dla terenów pozamiejskich, ale częstość wzrasta do 22,8%.
Największe różnice temperatury na obszarze miasta w czasie godzin nocnych (tj. od
zachodu do wschodu słońca) prezentuje tab. 5.23 i ryc. 5.24. Rozpatrywanie takich różnic
w ciągu dnia jest mało przydatne, z przyczyn omówionych wcześniej. Tylko wiosną najwięk120

Ryc. 5.21. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w zabudowie willowej
w przekroju N-S w poszczególnych porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.21. Mean hourly values of air temperature (ºC) in residential estates in the N-S proﬁle
in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: C – ul. Czajna, Be – ul. Bema, O – ul. Ojcowska.
Explanations: C – Czajna St., Be – Bema St., O – Ojcowska St.

Ryc. 5.22. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w zabudowie blokowej
w poszczególnych porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.22. Mean hourly values of air temperature (ºC) in areas with blocks of ﬂats in seasons
of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: Po – os. Podwawelskie, Sz – os. Szkolne, Bo – ul. Bojki, MG – ul. Mała Góra.
Explanations: Po – Podwawelskie district, Sz – Szkolne district, Bo – Bojki St., MG – Mała Góra St.

Ryc. 5.23. Średnie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) dla punktu w kanionie miejskim
i dla punktów reprezentujących tereny zielone i akweny wodne w mieście w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.23. Mean hourly values of air temperature (ºC) for the measurement point in a street canyon
and for points representing urban green areas and waters in the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: Kr – al. Krasińskiego, MW – Most Wandy, Bł – Błonia, OB – Ogród Botaniczny.
Explanations: Kr – Krasińskiego St., MW – Wandy Bridge, Bł – Błonia meadows,
OB – Botanical Garden

Ryc. 5.24. Przebiegi temperatury powietrza (ºC) w punktach pomiarowych na terenie miasta
w czasie nocy z największym zróżnicowaniem temperatury na obszarze krakowskim,
w poszczególnych porach roku, w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.24. Air temperature (ºC) in urban measurement points during the nights with the largest air
temperature diﬀerences in the Kraków area, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: TS – Teatr im. J. Słowackiego, Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie,
Be – ul. Bema, Sz – os. Szkolne, OB – Ogród Botaniczny, Bł – Błonia, Ma – ul. Malczewskiego,
MW – Most Wandy, C – ul. Czajna, Bo – ul. Bojki, MG – ul. Mała Góra, O – ul. Ojcowska
Explanations: TS – J. Słowacki Theatre, Kr – Krasińskiego St., Po – Podwawelskie district, Be – Bema St.,
Sz – Szkolne district, OB – Botanical Garden, Bł – Błonia meadows, Ma – Malczewskiego St., MW
– Wandy Bridge, C – Czajna St., Bo – Bojki St., MG – Mała Góra St., O – Ojcowska St.

Ryc. 5.32. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w Ogrodzie Botanicznym,
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.32. Annual sums of precipitation (mm) in the Botanical Gardens (Ogród Botaniczny),
Balice, Igołomia and Garlica Murowana in the years 1971–2005

Ryc. 5.33. Roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1 mm w Ogrodzie Botanicznym,
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.33. Annual number of days with daily sum of precipitation ≥0.1 mm in the Botanical
Gardens (Ogród Botaniczny), Balice, Igołomia and Garlica Murowana in the years 1971–2005
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Tab. 5.23. Największe różnice temperatury powietrza na terenie Krakowa w poszczególnych
porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r. oraz towarzyszące warunki pogodowe
Table 5.23. The largest air temperature diﬀerences in Kraków in particular seasons in the period
03.2009–01.2010, together with accompanying weather conditions

Objaśnienia: ∆t – różnica temperatury (K) między stacją, gdzie wystąpiła najwyższa temperatura
i stacją, gdzie wystąpiła najniższa temperatura, s. – sytuacja synoptyczna wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010), N – zachmurzenie ogólne, k – kierunek wiatru, v – prędkość wiatru (m·s-1)
Explanations: ∆t – air temperature diﬀerence (K) between the station with the highest temperature
and the station with the lowest temperature, s. – synoptic situation according to the calendar of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010), N – cloudiness, k – wind direction, v – wind speed (m·s-1)

sze zróżnicowanie temperatury występuje tej samej nocy w mieście i poza miastem. Jest to
przypadek 27.04.2009 r., szczegółowo już omówiony. W mieście tej nocy najcieplejsze były
tereny położone najwyżej, ale w południowej części miasta o zabudowie blokowej i willowej (ul. Bojki, ul. Czajna, ul. Mała Góra). W punkcie położonym na podobnej wysokości,
ale w części północnej (ul. Ojcowska) temperatura była znacznie niższa (o około 4−5K).
Centrum miasta położone w dnie doliny wychładzało się stopniowo w czasie nocy, podczas gdy na terenach znajdujących się powyżej w drugiej części nocy temperatura nawet
wzrosła. Zmiany temperatury w poszczególnych punktach przebiegały w sposób bardzo
dynamiczny. Jedynym wytłumaczeniem tej sytuacji wydaje się wspomniany już wcześniej
wpływ wiatru halnego wiejącego wtedy w Tatrach i spowodowany nim napływ ciepłego
powietrza do obszarów miasta najbardziej wystawionych na działanie tego zjawiska.
W nocy z 20 na 21.08.2009 r., w przeciwieństwie do omówionego powyżej przypadku, w całym mieście następował stopniowy, regularny spadek temperatury. Od 19 do
21.08.2009 r. w obszarze krakowskim zanotowano brak zachmurzenia, noce były bezwietrzne, a w dzień wiał tylko słaby wiatr. W dniu 19.08 nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna Ka, 20.08 – SEa, a 21.08 – Sa (Niedźwiedź 2010). W takich
warunkach w nocy z 20 na 21.08.2009 r. w centrum miasta temperatura była najwyższa,
na terenach położonych wyżej było chłodniej o około 4K i w tym modelowym układzie
pojawił się jeden nietypowy element: anomalnie niska temperatura w zabudowie willowej na Wysoczyźnie (ul. Czajna). Spadek temperatury jest tam tak samo regularny jak
w pozostałych punktach, zastanawiają jednak wyjątkowo niskie wartości temperatury: jest
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tam np. o około 4K chłodniej niż w pobliskiej zabudowie blokowej (ul. Bojki), a obie lokalizacje znajdują się na takiej samej, wypukłej formie terenu, nie ma więc tam możliwości
tworzenia się zastoisk chłodnego powietrza. Jedynym wytłumaczeniem zaobserwowanej
różnicy wydaje się napływanie na obszar reprezentowany przez czujnik przy ul. Czajnej
chłodnego powietrza z pobliskich terenów zielonych, na skutek lokalnej, słabej cyrkulacji
powietrza, ujawniającej się w warunkach słabo rozwiniętej turbulencji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że około 50% powierzchni Krakowa to tereny zielone, rolnicze lub lasy
i nawet w samym centrum miasta znajduje się duży teren zielony, Planty.
Jesienią 2009 r. największe różnice temperatury wystąpiły 29.11, przy czym kolejnej
nocy były one niemal tak samo duże, dlatego na ryc. 5.24 zaprezentowano obie noce.
W dniu 28.11 nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna Wc, 29.11 – SWc,
a 30.11 – Sc (Niedźwiedź 2010). Zarówno 29.11, jak też 30.11 w Tatrach wiał wiatr halny, struktura przestrzenna temperatury powietrza w mieście przypomina tę z omówionej
powyżej nocy kwietniowej, kiedy także w Tatrach wiał halny. Najcieplej było w punktach
położonych w najwyższych częściach miasta, a zmiany temperatury w czasie nocy w poszczególnych punktach miasta miały charakter bardzo dynamiczny. Ponownie w punktach z najwyższą temperaturą nie obserwujemy nocnego ochładzania, jak w pozostałych,
ale nawet wzrost temperatury. Można zatem stwierdzić, że w takich sytuacjach obszary
położone najwyżej w mieście funkcjonują według odmiennego schematu niż tereny znajdujące się poniżej. Ponownie widoczna jest duża różnica w temperaturze między północną i południową częścią omawianego obszaru (ul. Ojcowska i ul. Czajna).
Największe różnice temperatury w mieście w zimie 2009/2010 r. zanotowano w nocy
z 22 na 23.12.2009 r. W dniu 22.12 nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna SWc, a 23.12 – Bc (Niedźwiedź 2010). Od 21 do 25.12.2009 r. w Tatrach wiał wiatr
halny, który przyniósł odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Cechy struktury termicznej
miasta były tej nocy podobne do opisanej poprzednio, co skłania do sformułowania hipotezy ogólniejszej natury, że największe różnice temperatury na terenie Krakowa związane
są z występowaniem wiatru halnego w Tatrach. Jednak urozmaicona rzeźba terenu powoduje, że skutki halnego odczuwane są jedynie w najwyższych partiach miasta w części
południowej, najbardziej wystawionej na działanie tego wiatru. Wiele ponownie wskazuje
na to, że ciepłe powietrze przemieszcza się ponad miastem, gdyż wzrost temperatury obserwowany w południowej części miasta nie jest notowany ani w centrum, w dolinie, ani
na stoku w północnej części miasta. Rzeźba terenu ma też prawdopodobnie wpływ na
tworzenie się komórek lokalnej cyrkulacji powietrza o małym zasięgu, znacząco modyﬁkujących warunki termiczne.

5.1.4. Występowanie inwersji temperatury powietrza na obszarze
krakowskim
Jak wspomniano w poprzednich podrozdziałach, analiza dostępnych danych pomiarowych wskazuje na częste występowanie inwersji temperatury powietrza na obszarze krakowskim, zwłaszcza w nocy. Dla tego okresu doby reprezentatywne są dane dotyczące
temperatury minimalnej. Przydatne są także pomiary z godz. 00 UTC, ale niestety na
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większości stacji nie były one prowadzone. Występowanie inwersji temperatury
nocą można badać poprzez porównanie
dostępnych danych ze stacji znajdujących
się w dolinie (Balice i Igołomia) z danymi
ze stacji położonych na wypukłych formach terenu, które zamykają dolinę od
północy i południa (Garlica Murowana
i Libertów). Praca A. Bokwy (2009) prezentuje analizę dotyczącą występowania
Ryc. 5.25. Średnie miesięczne wartości różnic
inwersji w latach 1991−1995 na podstatemperatury
minimalnej (K) między Balicami
wie danych ze wspomnianych czterech
a Libertowem lub Garlicą Murowaną w latach
stacji. W trakcie realizacji niniejszej pracy
1972−1996
pojawiły się jednak przesłanki świadcząFigure 5.25. Mean monthly values of air temce o tym, że Igołomia nie jest najprawperature diﬀerences (K) between Balice and
dopodobniej stacją w pełni pozamiejską,
Libertów or Garlica Murowana in the years
co zostanie przedstawione w kolejnych
1972−1996
rozdziałach. Dlatego poniżej zanalizowano dane tylko z Balic, Garlicy Murowanej
Objaśnienia: B-L – różnica między Balicami
i Libertowem, B-GM – różnica między Balicai Libertowa, z lat 1972−1996. Posłużono
mi i Garlicą Murowaną
się przy tym taką samą metodyką analizy
jak w pracy A. Bokwy (2009), aby porówExplanations: B-L – diﬀerence between Balice
nać wyniki z obu okresów.
and Libertów, B-GM – diﬀerence between Balice
Rycina 5.25 przedstawia średnie mieand Garlica Murowana
sięczne wartości różnic temperatury minimalnej między Balicami a Libertowem lub
Garlicą Murowaną. Roczny przebieg różnic wskazuje na znaczącą odmienność termiczną obszarów reprezentowanych przez stacje po północnej i południowej stronie miasta.
Półrocze ciepłe charakteryzują większe wartości różnic (od -1,2K do 0,9K) niż półrocze
chłodne (od -0,9K do 0,2K). Wartości różnic między Balicami i Libertowem wskazują
na występowanie inwersji temperatury powietrza (wartości ujemne) w ciągu całego roku,
przy czym − jak wspomniano − o większym natężeniu w półroczu ciepłym. Różnice
między Balicami i Garlicą przez cały rok przyjmują wartości dodatnie. Oznacza to, że
na Wysoczyźnie dominują nocą sytuacje inwersyjne, zaś na skłonie Wyżyny − normalne
uwarstwienie termiczne. Częste są inwersje termiczne, kiedy to Garlica, stacja niżej położona niż Libertów, jest w zasięgu inwersji dolnej, a Libertów − powyżej inwersji. Wyniki
te są także zbieżne z sugestiami J. Walczewskiego (1994), który wskazywał na możliwość
znacznych różnic temperatury powietrza po północnej i południowej stronie miasta
w przypadku niskich inwersji dolnych.
Obliczono częstość występowania inwersji temperatury, normalnego uwarstwienia
termicznego powietrza i izotermii na podstawie częstości różnic temperatury minimalnej
między Balicami a Libertowem lub Garlicą Murowaną, a także częstość różnic temperatury minimalnej w przedziałach co 1,0K, w porach roku, w okresie 1972−1996. Tabela 5.24
prezentuje porównanie danych z lat 1972−1996 i 1991−1995, dotyczących częstości różnych
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Tab. 5.24. Częstość (%) występowania inwersji
temperatury powietrza, normalnego
uwarstwienia termicznego i izotermii
w porach roku (100% to wszystkie przypadki
danego typu uwarstwienia) w latach 1972−1996
i 1991–1995 na podstawie różnic temperatury
minimalnej między Balicami a Libertowem
lub Garlicą Murowaną
Table 5.24. Seasonal frequency (%) of air
temperature inversions, normal stratiﬁcation
and isothermal conditions (100% means
all cases in a particular type of temperature
vertical structure) in the years 1972−1996
and 1991–1995, deﬁned with the diﬀerence
in minimum air temperature between Balice
and Libertów or Garlica Murowana

Objaśnienia: p.r. – pory roku, w – wiosna,
l – lato, j – jesień, z – zima, r – rok, B – Balice,
L – Libertów, GM – Garlica Murowana
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, r – year, B – Balice,
L – Libertów, GM – Garlica Murowana
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typów uwarstwienia termicznego (tzn. rozkład częstości danego typu w porach roku).
Różnice dodatnie oznaczają uwarstwienie
normalne, czyli spadek temperatury wraz
z wysokością, ujemne to inwersja, a równe zero to izotermia. W przypadku różnic
Balice−Libertów wyniki dla obu okresów są
podobne: sytuacje inwersyjne występują ze
zbliżoną częstością we wszystkich porach
roku, natomiast dla różnic Balice−Garlica
widać, że jeśli brać pod uwagę cały okres
1972−1996, to najczęściej w ciągu roku
występuje uwarstwienie normalne (około
62%), a inwersje zdarzają się tylko w około
34% dni, zaś w pięcioleciu 1991−1995 oba
rodzaje uwarstwienia termicznego mają
podobny udział, zatem wzrosła liczba sytuacji inwersyjnych, a zmalała liczba dni
z normalnym uwarstwieniem termicznym.
W przebiegu rocznym zmiany dotyczą
przede wszystkim lata i jesieni: w okresie
1991−1995 latem było mniej przypadków
inwersji niż jesienią i więcej przypadków
normalnego uwarstwienia niż jesienią, zaś
w okresie 1972−1996 te proporcje były odwrotne.
Analiza ryc. 5.26 pozwala uszczegółowić powyższe wyniki. W obu badanych
okresach, niezależnie od pary porównywanych stacji, najczęściej we wszystkich
porach roku występują różnice z przedziałów 0,0−1,0 i -0,1− -1,0K (około 50%).
Jednak o ile w przypadku różnic Balice
−Libertów rozkład częstości w poszczególnych przedziałach jest podobny w obu
okresach, o tyle dla różnic Balice−Garlica
sytuacja jest odmienna. Na wiosnę częstość różnic z przedziału -0,1− -1,0K była
większa w okresie 1991−1995 (27%) niż
w latach 1972−1996 (20%), a w przypadku
częstości z przedziału 1,1−2,0K sytuacja
była odwrotna: 17% w okresie 1972−1996
i 11% w latach 1991−1995. Podobne zmiany zaobserwowano w pozostałych porach
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Ryc. 5.26. Częstość (%) różnic temperatury minimalnej (K) między Balicami a Libertowem
lub Garlicą Murowaną w porach roku w latach 1972–1996 oraz 1991–1995
Figure 5.26. Frequency (%) of minimum air temperature diﬀerences (K) between Balice and Libertów
or Garlica Murowana in seasons of the years 1972–1996 and 1991–1995
Objaśnienia: B-L – różnica między Balicami i Libertowem,
B-GM – różnica między Balicami i Garlicą Murowaną.
Explanations: B-L – diﬀerence between Balice and Libertów,
B-GM – diﬀerence between Balice and Garlica Murowana.
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roku. Oznacza to, że wzrost częstości inwersji określanych na podstawie różnicy temperatury minimalnej między Balicami a Garlicą w okresie 1991−1995 w porównaniu z latami
1972−1996 dotyczył głównie inwersji o niewielkim nasileniu, do -2,0K.
Poszukując przyczyn zaobserwowanych zmian, zwrócono uwagę na warunki cyrkulacji atmosferycznej w okresie 1972−1996. Z. Ustrnul (2007) stwierdził, że w tym okresie
nastąpił wzrost częstości występowania typów cyrkulacji Wa i Wc, czyli układów cyklonalnych i antycyklonalnych z adwekcją powietrza z zachodu, z około 70 do 90 dni w roku.
Wieloletni przebieg liczby dni z innymi typami cyrkulacji cechuje się dużą zmiennością
z roku na rok i brakiem wyraźnych tendencji zmian. Dla okresu 1951−2000 przeanalizowano we wspomnianej pracy zmienność adwekcji powietrza, bez względu na towarzyszący jej typ układu barycznego. Stwierdzono, że do przełomu lat 80. i 90. XX w. dominowały
odchylenia ujemne, tzn. w kolejnych latach notowano zmniejszenie liczby dni z adwekcją
z poszczególnych kierunków, zaś potem przeważały odchylenia dodatnie. W roku 1995
dla większości kierunków adwekcji liczba dni była zbliżona do średniej wieloletniej, zaś
w roku 1996 wręcz przeciwnie: rok ten odznaczał się najbardziej odmiennymi od przeciętnych warunkami cyrkulacyjnymi. Od lat 70. XX w. zaznacza się wyraźny spadek wartości wskaźnika cykloniczności (C), co oznacza wzrastający udział sytuacji wyżowych
i spadek częstości sytuacji niżowych. Jednocześnie obserwuje się wzrost wartości wskaźnika cyrkulacji zachodniej i spadek wartości wskaźnika cyrkulacji południowej. Lata 90.
XX w. charakteryzowały się dużą zmiennością, zwłaszcza wskaźnika cyrkulacji zachodniej: w latach 1990 i 1998 wystąpiły najwyższe wartości tego wskaźnika w całym XX w.,
a w roku 1996 – najniższa wartość w stuleciu. Ogólnie można stwierdzić, że lata 90. były
najbardziej zmienną dekadą pod względem warunków cyrkulacyjnych w całym XX w.
Jednak trudno wydzielić w minionym stuleciu wyraźnie odmienne epoki cyrkulacyjne,
co najwyżej można je podzielić na okres 1901−1940 i lata późniejsze, biorąc pod uwagę
wartości wskaźnika cyrkulacji zachodniej i południowej.
W świetle tych rozważań uzasadnione wydaje się przynajmniej częściowe wiązanie odmienności pięciolecia 1991−1995 od całego okresu 1972−1996, przedstawione w tab. 5.24,
z odmiennością warunków cyrkulacyjnych, zwłaszcza ze wzrostem udziału sytuacji wyżowych. Co jednak istotne: różnice między oboma okresami zaznaczyły się jedynie w przypadku różnic Balice−Garlica, co wskazuje, że na obszarze krakowskim na oddziaływanie
warunków cyrkulacyjnych nakładają się inne, zróżnicowane lokalnie czynniki kształtujące temperaturę powietrza w mezoskali.
Różnice temperatury minimalnej między Balicami a Libertowem lub Garlicą można
zestawić także, analizując udział inwersji, izotermii i uwarstwienia normalnego osobno
dla każdej pory roku (tab. 5.25). W takim przypadku bada się np. udział przypadków
inwersji we wszystkich przypadkach w danej porze roku (każda pora roku to 100%), a nie
jak poprzednio rozkład częstości inwersji w porach roku (wszystkie przypadki inwersji to
100%). Za izotermię przyjęto sytuację, gdy różnica między stacjami mieściła się w przedziale od -0,5 do 0,5K, a wartości powyżej i poniżej tych progów uznano odpowiednio za
sytuacje inwersyjne i sytuacje z normalnym uwarstwieniem termicznym.
W latach 1972−1996 w każdej porze roku dominującym typem uwarstwienia termicznego nocą w przypadku różnic Balice−Libertów jest inwersja: od 44,3% zimą do 54,0%
latem. Natomiast różnice Balice−Garlica wskazują na dominację na skłonie Wyżyny
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Tab. 5.25. Częstość (%) występowania inwersji
temperatury powietrza (inw.), normalnego
uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii
(izot.) w porach roku (100% to wszystkie doby
w danej porze roku) w latach 1972−1996
i 1991–1995 na podstawie różnic temperatury
minimalnej między Balicami a Libertowem
lub Garlicą Murowaną

Tab. 5.26. Częstość (%) występowania inwersji
temperatury powietrza (inw.), normalnego
uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii
(izot.) w porach roku w okresie
03.2009–01.2010 r. na podstawie różnic
temperatury minimalnej
między Jeziorzanami a Libertowem
lub Garlicą Murowaną

Table 5.25. Seasonal frequency (%) of air
temperature inversions (inw.), normal
stratiﬁcation (uw. n.) and isothermal
conditions (izot.) (100% means all days
in a particular season) in the years
1972−1996 and 1991–1995, deﬁned with
the diﬀerence in minimum air temperature
between Balice and Libertów
or Garlica Murowana

Table 5.26. Seasonal frequency (%) of air
temperature inversions (inw.), normal
stratiﬁcation (uw. n.) and isothermal
conditions (izot.) in the period
03.2009–01.2010, deﬁned with
the diﬀerence in minimum air temperature
between Jeziorzanami and Libertów
or Garlica Murowana

Objaśnienia: typ uw. – typ uwarstwienia termicznego, B – Balice, L – Libertów,
GM – Garlica Murowana.

Objaśnienia: typ uw. – typ uwarstwienia
termicznego, J – Jeziorzany, L – Libertów,
GM – Garlica Murowana, n – liczebność próby.

Explanations: typ uw. – type of the temperature
vertical structure, B – Balice, L – Libertów,
GM – Garlica Murowana.

Explanations: typ uw. – type of the temperature
vertical structure, J – Jeziorzany, L – Libertów,
GM – Garlica Murowana, n – number of cases.
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uwarstwienia normalnego: od 39,3% zimą do 59,6% latem. Porównanie danych z lat
1972−1996 i 1991−1995 potwierdza opisaną wcześniej odmienność pięciolecia 1991−1995,
ale tylko w przypadku różnic Balice−Garlica. Na tle tych wyników z wielolecia należy rozpatrywać dane zamieszczone w tabeli 5.26 z okresu 03.2009−01.2010 r.
Porównanie temperatury minimalnej w Jeziorzanach i Libertowie, podobnie jak różnice Balice−Libertów, wskazuje na przewagę inwersji, ale tylko od wiosny do jesieni; zimą
w okresie 03.2009−01.2010 r. przeważało uwarstwienie normalne. Natomiast w przypadku
różnic Jeziorzany−Garlica wiosną i jesienią dominowały inwersje, latem izotermia a zimą
uwarstwienie normalne. Wiosną i jesienią udział inwersji w różnicach Jeziorzany−Garlica
był jednak znacznie mniejszy niż w przypadku różnic Jeziorzany−Libertów. Wyniki te można częściowo zweryﬁkować, analizując dane z Balic i Libertowa, z okresu 09.2007−08.2009 r.
z godz. 00 i 03 UTC (tab. 5.27).
Tab. 5.27. Częstość (%) występowania inwersji temperatury powietrza (inw.), normalnego
uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii (izot.) w porach roku w okresie 09.2007–08.2009 r.
na podstawie różnic temperatury o godz. 00 i 03 UTC między Balicami i Libertowem
Table 5.27. Seasonal frequency (%) of air temperature inversions (inw.), normal stratiﬁcation (uw. n.)
and isothermal conditions (izot.) in the period 09.2007–08.2009, deﬁned with the diﬀerence
in air temperature at 00 and 03 UTC between Balice and Libertów

Objaśnienia: p.r. – pory roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, n – liczebność próby.
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, n – number of cases.

Dane z godzin 00 i 03 UTC prezentują warunki termiczne panujące nocą, podobnie jak temperatura minimalna. Zarówno dane z okresu 09.2007−08.2009 r. (różnice
Balice−Libertów), jak też z okresu 03.2009−01.2010 r. (różnice Jeziorzany−Libertów)
świadczą o wzroście częstości inwersji na Wysoczyźnie w porównaniu z okresem 1972−1996
od wiosny do jesieni, z około 50% do około 70%; natomiast dla zimy wyniki nie są jednoznaczne. Według danych z lat 1972−1996 (Balice−Libertów) i z okresu 03.2009−01.2010
r. (Jeziorzany−Libertów) udział inwersji wynosił zimą około 40%, zaś dane z Balic i Libertowa z okresu 09.2007−08.2009 r. wskazują na wyższą częstość: około 70%. Nie należy jednak interpretować tych danych jako dowodów zmian struktury termicznej obszaru
krakowskiego po 1996 r. Jedną z przyczyn różnic jest niewielka zmiana lokalizacji punktu pomiarowego na terenie portu lotniczego w Balicach, opisana w rozdziale 4. Druga
przyczyna to lokalizacja punktu w Jeziorzanach, relatywnie blisko koryta Wisły. Dla okresu od wiosny do jesieni dane z lat 1972−1996 należy uznać za nieco zaniżone, a dane
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najnowsze (z Jeziorzan i Libertowa z okresu 03.2009−01.2010 r. oraz z Balic i Libertowa
z okresu 09.2007−08.2009 r.) − za lepiej oddające faktyczne warunki termiczne obszaru
krakowskiego, co wynika z przeniesienia punktu pomiarowego na terenie portu lotniczego w Balicach. W przypadku zimy różnice między danymi z okresu 03.2009−01.2010 r.
(Jeziorzany−Libertów) i 09.2007−08.2009 r. (Balice−Libertów) wynikają prawdopodobnie
głównie ze wspomnianego bliskiego położenia punktu w Jeziorzanach względem koryta
Wisły. Każda z lokalizacji (Jeziorzany i Balice) reprezentuje obszary zajmujące duże tereny
na obszarze krakowskim i dlatego obie wartości częstości inwersji zimą, czyli 40% i 70%,
należy uznać za aktualne.
Dotychczasowe analizy dotyczące występowania inwersji temperatury oparte były na
wynikach pomiarów naziemnych, wykonywanych na wysokości 2 m n.p.g., na stacjach
znajdujących się w proﬁlu pionowym na terenie pozamiejskim. Taka metoda wnioskowania o pionowej strukturze temperatury powietrza zalegającego w dolinie była stosowana w wielu pracach. Przykładowo T. Niedźwiedź (1973) prowadził badania w dolinie
Raby, wykorzystując proﬁl pomiarowy składający się z punktów rozmieszczonych w przekroju doliny. B. Obrębska-Starklowa (1970, 1971) również wykonywała badania mikroi mezoklimatyczne, posługując się pomiarami naziemnymi w dolinie, wykonywanymi
w systemie patrolowym. J. Lewińska i in. (1982), prowadząc badania w Krakowie, dokonali porównania wyników sondaży balonowych z pomiarami naziemnymi i uzyskali dużą
ich zgodność, co dowodzi przydatności proﬁlowych pomiarów naziemnych. Jest to o tyle
istotne, że wykonywanie sondaży balonowych jest związane z dużymi kosztami i zaangażowaniem grupy osób, co sprawia, że badania takie można przeprowadzać jedynie sporadycznie, a uzyskane wyniki są siłą rzeczy jedynie dokumentacją określonego przypadku
i rzadko pozwalają na wyciąganie bardziej ogólnych wniosków.
Znajomość rozkładu temperatury w proﬁlu pionowym ma istotne znaczenie dla
rozpoznania mezoklimatu miasta położonego we wklęsłej formie terenu i dlatego na potrzeby badania klimatu Krakowa, celem uzupełnienia i weryﬁkacji wyników pomiarów
naziemnych, utworzono pionowy proﬁl pomiarowy, wykorzystując maszt przekaźnikowy
koło Kopca Kościuszki (patrz rozdział 4). Czujnik umieszczony na wysokości 115 m n.p.g.
(335 m n.p.m.) znajduje się na podobnej wysokości bezwzględnej jak punkt pomiarowy
w Libertowie (314 m n.p.m.), porównanie zatem danych z tych dwóch punktów pozwala ocenić przydatność danych z Libertowa jako reprezentatywnych dla warstw powietrza
znajdujących się około 100 m nad dnem doliny. Wielkość gradientu pionowego temperatury można wyznaczyć, porównując dane z Jeziorzan (dno doliny) z danymi albo z Libertowa, albo z masztu. Pomiary we wszystkich punktach są prowadzone w sposób ciągły. Pozwala to m.in. zweryﬁkować tezę o porównywalności obu sposobów w oparciu o znacznie
szerszy materiał niż ten, jakim dysponowali J. Lewińska i in. (1982).
Porównanie wartości temperatury mierzonej na maszcie i w Libertowie wykonano
dla pór roku określonych jako:
1) wiosna: 29.03−19.05.2009 r.;
2) lato: 1.06−29.08.2009 r.;
3) jesień: 7.09−30.11.2009 r.;
4) zima: 1.12.2009−12.02.2010 r.
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Analiza ryc. 5.27 wskazuje, że w każdej porze roku w nocy temperatura w Libertowie
była niższa niż na maszcie średnio o około 1−2K, zaś w dzień wyższa o 2−3K. Wyniki analiz zaprezentowane w poprzednich rozdziałach wskazują, że w Libertowie często nocą występują najwyższe wartości temperatury spośród wszystkich punktów pomiarowych, ale
− jak widać − temperatura na maszcie jest jeszcze wyższa. Obie stacje są zatem usytuowane zazwyczaj powyżej warstwy inwersyjnej, lecz czujnik na maszcie pokazuje najprawdopodobniej wartości temperatury powietrza kształtowane w znacznym stopniu dodatkowo
przez emisję ciepła antropogenicznego z obszaru miasta. Jeśli przyjąć, że Libertów reprezentuje pozamiejską warstwę graniczną, a maszt miejską, to dane dla nocy są zgodne
z wynikami R.D. Bornsteina (1968), który badał rozkład pionowy temperatury powietrza
nad Nowym Jorkiem i jego otoczeniem (lecz jedynie w okresie wschodu słońca). Stwierdzono wówczas, że uprzywilejowanie termiczne miasta jest największe w przygruntowej
warstwie powietrza i szybko spada z wysokością. Na wysokości około 300 m stwierdzono
taką samą temperaturę powietrza nad miastem jak nad terenami pozamiejskimi. Należy
jednak pamiętać, że czujnik w Libertowie znajduje się 2 m n.p.g., zaś czujnik na maszcie
− 115 m n.p.g., co niewątpliwie wpływa na wartości temperatury oraz wielkość i tempo
zmian temperatury powietrza. R.D. Bornstein wykonywał swoje badania, wykorzystując
do pomiarów przeloty samolotem. W Krakowie także były wykonywane takie badania
(Morawska-Horawska 1978b, Morawska-Horawska, Cebulak 1981), lecz przeloty odbywały się na linii E-W, zatem brak informacji o rozkładzie pionowym temperatury w proﬁlu N-S i zarazem danych o zasięgu m.w.c. w takim przekroju. Częściowo lukę tę wypełniają wyniki przedstawione przez J. Lewińską i in. (1982) oraz J. Lewińską (1984), oparte

Ryc. 5.27. Średnie godzinne wartości różnic temperatury (K) między szczytem masztu
i Libertowem w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.27. Mean hourly values of air temperature diﬀerences (K) between the mast top
and Libertów in seasons of the period 03.2009–01.2010
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na pomiarach naziemnych w proﬁlu wysokościowym i na sondażach. Wskazują one, że
w godzinach porannych (można założyć, że także w nocnych) temperatura powietrza na
wierzchowinach wokół miasta może być niższa o około 1−2K niż temperatura na tej samej wysokości, ale nad miastem, tak w sytuacji inwersyjnej, jak też w sytuacji normalnego uwarstwienia termicznego. Ponadto wyniki sondaży wskazywały, że w Krakowie tzw.
efekt crossover, czyli występowanie nocą poza miastem powyżej dolnej inwersji warstwy
powietrza o temperaturze wyższej niż w mieście, można dostrzec powyżej 200 m n.p.g.,
co jest wartością pośrednią między podawaną przez H.E. Landsberga (1981): około 40 m
i R.D. Bornsteina (1968): około 300 m.
Rycina 5.28 przedstawia częstość występowania inwersji temperatury powietrza w poszczególnych godzinach w porach roku. Porównano ujemne różnice temperatury między
Jeziorzanami i Libertowem oraz między Jeziorzanami i wierzchołkiem masztu. Pory roku
wyznaczono tak jak dla porównania Libertowa z masztem, przy czym lato obejmowało
okres 16.07−29.08.2009 r., z uwagi na dostępność danych z Jeziorzan. Różnica wysokości
między Jeziorzanami i Libertowem wynosi 103 m, a między Jeziorzanami i wierzchołkiem
masztu − 124 m, przeliczono więc różnice temperatury na wielkość gradientu w °C na 100 m
wysokości. Porównano gradienty o wartościach mniejszych od -0,5°C·100 m-1, uznając
wartości z zakresu 0,5− -0,5°C·100 m-1 za właściwe dla warunków izotermii. Wiosną
i latem w godzinach nocnych przeważa uwarstwienie inwersyjne, najczęściej (80−90%)
występuje ono latem. Jesienią udział inwersji w godzinach nocnych spada do 50−60%,
a zimą do zaledwie 20−30%. We wszystkich godzinach widoczne są różnice między wartościami otrzymanymi oboma sposobami. Nocą częstość różnic Jeziorzany−maszt jest
o kilka-kilkanaście procent większa niż częstość różnic Jeziorzany−Libertów, co wskazuje,
że chociaż generalnie wyniki otrzymane oboma sposobami są w dużym stopniu zbieżne,
to jednak relatywnie często zdarza się, że wyniki pomiarów są przeciwstawne: różnica
Jeziorzany−maszt jest ujemna, a różnica Jeziorzany−Libertów bliska zera lub dodatnia.
Wynika to przede wszystkim z różnic temperatury między Libertowem i masztem, przedstawionymi na ryc. 5.27. Najczęściej sytuacje takie zdarzają się pod koniec dnia, w porze
zachodu słońca (16−19 UTC), kiedy porównanie Jeziorzan z masztem wskazuje na inwersję w 40−80% pomiarów, a różnica Jeziorzany−Libertów – wartości o 20−40 punktów procentowych mniejsze. W ciągu dnia proﬁl Jeziorzany−Libertów często (do 20%) wskazuje
uwarstwienie inwersyjne, zaś proﬁl Jeziorzany−maszt albo nie wykazuje takich sytuacji
w ogóle, albo z bardzo małą częstością (do kilku procent). Ponownie sytuacja ta wynika
z różnic temperatury między Libertowem i masztem (ryc. 5.27). Zaobserwowane prawidłowości można zinterpretować w sposób zaproponowany już powyżej: czujnik na
maszcie reprezentuje warunki termiczne powietrza w miejskiej warstwie granicznej, zaś
Libertów – w pozamiejskiej. Do określania występowania inwersji na terenie pozamiejskim postanowiono zatem używać pomiarów z Jeziorzan i Libertowa, zaś dane z masztu
porównać ze stacją naziemną w centrum miasta i w ten sposób stwierdzić występowanie
inwersji termicznej lub jej brak na terenie miasta.
Rycina 5.29 prezentuje porównanie występowania inwersji w mieście i poza miastem,
w zachodniej części doliny Wisły, według opisanych założeń. Wiosną i latem sytuacje inwersyjne występowały w godzinach nocnych w mieście w około 40−50% przypadków,
a poza miastem 70−80%. Jesienią w godzinach nocnych udziały te spadały do 30−40%
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Ryc. 5.28. Częstość (%) występowania inwersji temperatury powietrza w poszczególnych
godzinach i porach roku, na podstawie pomiarów w Jeziorzanach, Libertowie i na maszcie
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.28. Frequency (%) of air temperature inversion in particular hours and seasons, according to
the measurements in Jeziorzany, Libertów and at the mast top in the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: J-m – pomiary w Jeziorzanach i na maszcie, J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie.
Explanations: J-m – measurements in Jeziorzany and at the mast,
J-L – measurements in Jeziorzany and Libertów.
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Ryc. 5.29. Częstość (%) występowania inwersji temperatury powietrza w poszczególnych
godzinach i porach roku, w mieście i poza miastem, na podstawie pomiarów w Jeziorzanach,
Libertowie, przy al. Krasińskiego i na maszcie w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 5.29. Frequency (%) of air temperature inversion in particular hours and seasons,
in urban and rural areas, according to the measurements in Jeziorzany, Libertów, Krasińskiego St.
and at the mast top in the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: Kr-m – pomiary przy al. Krasińskiego i na maszcie,
J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie.
Explanations: Kr-m – measurements in Krasińskiego St. and at the mast,
J-L – measurements in Jeziorzany and Libertów.
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w mieście i 50−60% poza miastem. Zimą inwersje zdarzają się najrzadziej (10−20%)
i różnice między miastem i obszarem pozamiejskim są niewielkie. W godzinach okołopołudniowych inwersje występowały w około 10−20% przypadków, ale od wiosny do
jesieni tylko poza miastem, zaś zimą pojawiały się także w mieście. Istotną cechą inwersji termicznych, oprócz częstości ich występowania, jest także wielkość gradientu pionowego temperatury. Ryc. 5.30 przedstawia częstość występowania inwersji termicznych
w przedziałach wartości gradientu pionowego temperatury w godzinach nocnych (od 19 do
2 UTC), które we wszystkich porach roku należą do okresu między zachodem i wschodem
słońca. W mieście najczęściej występowały inwersje o gradiencie pionowym z przedziału
od -0,6 do -2,0°C·100 m-1 i/lub z przedziału od -2,1 do -4,0°C·100 m-1; łączna częstość tych
dwóch przedziałów wynosiła od 14,3% zimą do 40% latem. Poza miastem wiosną i jesienią
najwięcej było przypadków inwersji o gradiencie pionowym >-4,0°C·100 m-1 (odpowiednio 27,7% i 22,5%). Latem poza miastem dominowały inwersje z przedziału od -2,1 do
-4,0°C·100 m-1 (36,7%), a zimą od -0,6 do -2,0°C·100 m-1 (11,3%). Łączna częstość inwersji
w godz. 19−2 UTC wyniosła poza miastem od 29,1% zimą do 82,3% latem, a w mieście od
21,6% zimą do 49,8% latem. Można zatem stwierdzić, że poza miastem nocą była większa
częstość inwersji i o większej intensywności niż w mieście w każdej porze roku.
Tabele 5.28 i 5.29 pokazują, że udział inwersji, kiedy gradient temperatury przekraczał -4,0 lub -6,0°C·100 m-1, był relatywnie duży, przy czym przypadki takie koncentrowały się przede wszystkim w godzinach nocnych. W lecie w mieście nie występowały one
prawie wcale. Wiosną i jesienią zdarzały się poza miastem kilkakrotnie częściej niż w mieście. Natomiast zimą inwersje o wielkości gradientu >-6,0°C·100 m-1 nie wystąpiły w ogóle
ani w mieście, ani poza miastem, co jest zgodne z wcześniejszymi wynikami mówiącymi
o najmniejszym zróżnicowaniu termicznym badanego obszaru zimą, a te o gradiencie
>-4,0°C·100 m-1 w przypadku kilku godzin osiągnęły w mieście wyższą częstość niż poza
miastem, lecz ich udział nie przekroczył 4%. Wyniki te potwierdzają prawidłowości znane
z innych prac, że gradienty pionowe w mieście są zazwyczaj znacznie mniejsze niż poza
miastem.
Rycina 5.31 przedstawia częstość występowania inwersji temperatury powietrza (gradient pionowy temperatury <-0,5°C·100 m-1) we wschodniej części doliny Wisły, jesienią
i zimą, na podstawie pomiarów w Kocmyrzowie, Przylasku Rusieckim i Chorągwicy. Jesienią w godzinach nocnych inwersje są tam znacznie rzadsze (30−40%) niż w zachodniej
części doliny (50−60%) i odpowiadają raczej warunkom miejskim niż pozamiejskim. Zimą
natomiast brak wyraźnych różnic między obiema częściami doliny. Mniejsza częstość inwersji jesienią może być związana m.in. z oddziaływaniem kombinatu metalurgicznego
w Nowej Hucie, gdyż ciepło antropogeniczne emitowane przez ten zakład jest przenoszone głównie w kierunku wschodnim przez przeważające wiatry zachodnie.
Zaprezentowane wyniki są zasadniczo zbieżne z wynikami zamieszczonymi w pracach J. Lewińskiej (1984) oraz J. Lewińskiej i in. (1990), przy czym w niniejszej pracy
nie ma możliwości odniesienia się do wyników dotyczących zasięgu pionowego inwersji
i m.w.c., z powodu braku sondaży balonowych; pomiary w proﬁlu pionowym były wykonywane na stałych wysokościach. Ponadto sondaże balonowe opisane przez J. Lewińską
(1984) oraz J. Lewińską i in. (1990) były wykonywane w centrum Krakowa i na wschód od
miasta, a maszt przekaźnikowy, na którym wykonano pomiary wykorzystane w niniejszej
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Ryc. 5.30. Częstość (%) wystepowania inwersji temperatury powietrza w przedziałach
wartości gradientu pionowego temperatury (ºC·100 m-1) w mieście i poza miastem
w godzinach od 19 do 2 UTC w porach roku w okresie 03.2009–01.2010
Figure 5.30. Frequency (%) of air temperature inversion in vertical lapse rate intervals (ºC·100 m-1)
in urban and rural areas in the hours 19–2 UTC, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: Kr-m – pomiary przy al. Krasińskiego i na maszcie,
J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie
Explanations: Kr-m – measurements in Krasińskiego St. and at the mast,
J-L – measurements in Jeziorzany and Libertów
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Tab. 5.28. Częstość (%) występowania inwersji temperatury powietrza o wielkości gradientu
pionowego >-4,0ºC·100 m-1 w mieście i poza miastem, w zachodniej części doliny Wisły
na obszarze krakowskim, w poszczególnych godzinach doby (czas UTC) i w porach roku
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 5.28. Seasonal frequency (%) of air temperature inversion with the lapse rate >-4,0ºC·100 m-1
in urban and non-urban areas, in the western part of the Vistula River valley
within the Kraków area, at particular UTC hours, in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia: J – Jeziorzany, L – Libertów, Kr – al. Krasińskiego, m – szczyt masztu.
Explanations: J – Jeziorzany, L – Libertów, Kr – Krasińskiego St., m – top of the mast.

pracy znajduje się w zachodniej części miasta, gdzie brak np. oddziaływania ciepła antropogenicznego z kombinatu w Nowej Hucie. Tym, na co jednak warto zwrócić uwagę, jest
relatywnie duża częstość inwersji nad miastem w porównaniu z terenami pozamiejskimi.
Wielu autorów podkreśla, że m.w.c. powoduje występowanie nad miastem nocą warunków zbliżonych do izotermicznych, podczas gdy poza miastem rozwija się intensywna
inwersja; dotyczy to jednak miast położonych na terenach płaskich (Landsberg 1981).
Tymczasem w Krakowie, położonym w dolinie, udział inwersji nad miastem w godzinach
nocnych jest, co prawda, mniejszy niż poza miastem, ale nie spada poniżej około 30% od
wiosny do jesieni. Dane z pomiarów w Jeziorzanach, Libertowie, przy al. Krasińskiego
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Tab. 5.29. Częstość (%) występowania inwersji temperatury powietrza o wielkości gradientu
pionowego >-6.0ºC·100 m-1 w mieście i poza miastem na obszarze krakowskim w poszczególnych
godzinach doby (czas UTC) w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 5.29. Seasonal frequency (%) of air temperature inversion with the lapse rate >-6.0ºC·100 m-1
in urban and non-urban areas, in the western part of the Vistula River valley
within the Kraków area, at particular UTC hours, in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia jak w tab. 5.28.
Explanations as in table 5.28.

i na maszcie pokazują, że w Krakowie w badanej warstwie 100 m nie występuje tzw. efekt
crossover, temperatura w całym proﬁlu pozamiejskim jest niższa niż w proﬁlu miejskim.
Jak wspomniano wcześniej, prawdopodobnie efekt ten pojawia się wyżej, na wysokości
około 200 m n.p.g. J. Walczewski (1994) stwierdził na podstawie pomiarów sodarowych
w Krakowie-Czyżynach, że przez 60% dni w roku w godzinach porannych występowała
inwersja termiczna dolna, ale niestety pomiary te były wykonywane tylko w mieście, brak
równoczesnych pomiarów porównawczych poza miastem. Niemniej jednak wyniki te po-
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Ryc. 5.31. Częstość (%) występowania gradientu pionowego temperatury powietrza <-0,5ºC·100 m-1
w poszczególnych godzinach jesienią 2009 r. i zimą 2009/2010 r., na podstawie pomiarów
w Kocmyrzowie, Przylasku Rusieckim i Chorągwicy
Figure 5.31. Frequency (%) of the vertical lapse rate <-0.5ºC·100 m-1 in particular hours
of autumn 2009 and winter 2009/2010, according to the measurements in Kocmyrzów,
Przylasek Rusiecki and Chorągwica
Objaśnienia: PR-Ch– pomiary w Przylasku Rusieckim i na Chorągwicy,
PR-K – pomiary w Przylasku Rusieckim i w Kocmyrzowie.
Explanations: PR-Ch – measurements in Przylasek Rusiecki and Chorągwica,
PR-K – measurements in Przylasek Rusiecki and Kocmyrzów.
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Ryc. 5.32. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w Ogrodzie Botanicznym,
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.32. Annual sums of precipitation (mm) in the Botanical Gardens (Ogród Botaniczny),
Balice, Igołomia and Garlica Murowana in the years 1971–2005

Ryc. 5.33. Roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1 mm w Ogrodzie Botanicznym,
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.33. Annual number of days with daily sum of precipitation ≥0.1 mm in the Botanical
Gardens (Ogród Botaniczny), Balice, Igołomia and Garlica Murowana in the years 1971–2005

Ryc. 5.34. Średnia roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1, ≥1,0, ≥5,0, ≥10,0, ≥20,0 i ≥30,0
mm w Ogrodzie Botanicznym, Balicach, Igołomi i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 5.34. Mean annual number of days with daily sum of precipitation ≥0.1, ≥1.0, ≥5.0,
≥10.0, ≥20.0 and ≥30.0 mm in the Botanical Gardens (Ogród Botaniczny),
Balice, gołomia and Garlica Murowana in the years 1971–2005
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twierdzają dużą częstość inwersji dolnych w mieście, co należy uznać za cechę istotnie
różniącą klimat miasta położonego w dolinie od klimatu miasta położonego na terenie
płaskim.

5.2. Opady atmosferyczne na obszarze krakowskim
Opady atmosferyczne są drugim, obok temperatury powietrza, najczęściej badanym elementem klimatu, także klimatu miasta. Analiza zróżnicowania przestrzennego opadów
zostanie jednak przeprowadzona jedynie dla całego obszaru krakowskiego, co zostało
uzasadnione w rozdziale 1.
Opady atmosferyczne na obszarze krakowskim można scharakteryzować na podstawie dobowych danych o sumach opadów ze stacji w Ogrodzie Botanicznym, Garlicy Murowanej, Balicach i Igołomi z lat 1971−2005 (przy czym brak danych z 1980 r. z Garlicy)
oraz z Libertowa z lat 1985−1996 i Czyżyn z lat 1993−2002. W okresie 1971−2005 średnie
roczne sumy opadów wyniosły 577,1 mm w Garlicy, 586,7 mm w Igołomi, 633,1 mm
Balicach i 659,3 mm w Ogrodzie Botanicznym. Opady w Garlicy wykazywały największą
zmienność z roku na rok w porównaniu
z pozostałymi stacjami, co pokazuje tab.
Tab. 5.30. Średnie roczne sumy opadów
5.30 i ryc. 5.32.
atmosferycznych (mm) w latach 1971–2005
W badanym wieloleciu brak było tenw Garlicy Murowanej, Balicach,
dencji wzrostowej lub spadkowej sum opaIgołomi i Ogrodzie Botanicznym
dów. Nie można także stwierdzić, aby na
oraz wartości odchylenia standardowego
którejś ze stacji roczne sumy opadu były
i współczynnika zmienności
zawsze największe lub najmniejsze w poTable 5.30. Mean annual sums
równaniu z pozostałymi stacjami. Główną
of precipitation (mm) in the years 1971–2005
cechą stosunków opadowych na badanych
in Garlica Murowana, Balice, Igołomia and
stacjach jest zatem duża zmienność cza- the Botanical Garden, together with the standard
sowa i przestrzenna. Roczna liczba dni
deviation and variability coeﬃcient
z opadem, czyli dni z sumą dobową opadu
≥0,1 mm (ryc. 5.33), cechuje się natomiast
pewną regularnością. Najwięcej dni z opadem w poszczególnych latach występuje
w Ogrodzie Botanicznym (średnio w roku
216 dni), najmniej w Garlicy (132 dni),
Objaśnienia: GM – Garlica Murowana,
w Balicach jest to 173 dni, a Igołomia ze 149
B – Balice, I – Igołomia, OB – Ogród Botaniczny,
dniami ma, jak widać, roczne charakteryśr. s. r. – średnia suma roczna
styki warunków pluwiometrycznych zbliopadów, odch. st. – odchylenie standardowe,
wsp. zm. – współczynnik zmienności
żone do Garlicy, tak w zakresie sum rocznych, jak też liczby dni z opadem, mimo
Explanations: GM – Garlica Murowana,
położenia w innym mezoregionie. RozpaB – Balice, I – Igołomia, OB – Botanical Garden,
trując liczbę dni z opadem o sumie dobośr. s. r. – mean annual sum of precipitation,
odch. st. – standard deviation,
wej powyżej 1,0 mm, 5,0 mm, 10,0 mm,
wsp. zm. – variability coeﬃcient
20,0 mm i 30,0 mm (ryc. 5.34), zauważamy,
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że różnice między stacjami praktycznie
zanikają powyżej progu 5,0 mm, zatem lokalne wpływy np. rzeźby terenu czy zanieczyszczeń powietrza na opady manifestują
się jedynie w przypadku opadów o małym
Table 5.31. Pearson’s correlation coeﬃcient
natężeniu.
for seasonal precipitation sums from the BotaniŚrednie sezonowe sumy opadów (ryc.
cal Gardens, Balice, Garlica Murowana
5.35) są na wszystkich stacjach największe
and Igołomia in the years 1971–2005;
latem i najniższe zimą. Latem sumy opaall values signiﬁcant at p<0.05
dów są prawie takie same na wszystkich
stacjach, zaś w pozostałych porach roku
w Balicach i Ogrodzie Botanicznym są
o 10−20 mm wyższe niż w innych punktach. Największe różnice wystąpiły zimą:
sumy opadów w Ogrodzie były większe
od sum w Garlicy o 29,5 mm. Dla serii
Objaśnienia: p.r. – pory roku, w – wiosna,
sezonowych sum opadu z Ogrodu i pozol – lato, j – jesień, z – zima,
stałych stacji wyznaczono współczynnik
OB – Ogród Botaniczny, B – Balice,
korelacji Pearsona (tab. 5.31). Ponieważ
GM – Garlica Murowana, I – Igołomia.
stacje są położone relatywnie blisko siebie,
Explanations: p.r. – season, w – spring,
to wartości współczynnika są dość wysol – summer, j – autumn, z – winter,
kie, tylko zimą i tylko dla Garlicy wartość
OB – Botanical Garden, B – Balice,
spada poniżej 0,80.
GM – Garlica Murowana, I – Igołomia.
Dla obszaru miasta można dodatkowo
charakteryzować opady, biorąc pod uwagę dostępne dane z lat 1993−2002, kiedy
działały równolegle stacje w Ogrodzie Botanicznym i w Czyżynach. Ryc. 5.36 przedstawia roczne sumy opadów dla obu stacji
w rozpatrywanym 10-leciu wraz z sumami
dla Balic, dla porównania ze stacją pozamiejską. Zazwyczaj roczne sumy opadów
w Czyżynach były wyższe niż w Ogrodzie
Botanicznym, a największą różnicę zanoRyc. 5.35. Średnie sezonowe sumy opadów
towano w roku 1994: 50,0 mm. Średnie
atmosferycznych (mm) w Ogrodzie Botaniczsezonowe sumy opadu dla Ogrodu Botanym (OB), Balicach, Igołomi i Garlicy
nicznego i Czyżyn (ryc. 5.37) różnią się
Murowanej w latach 1971–2005
o kilka/kilkanaście mm i największe różFigure 5.35. Mean seasonal sums of precipitation
nice są w lecie (18,8 mm), a najmniejsze
(mm) in the Botanical Garden (OB), Balice,
zimą (5,7 mm), przy czym latem i jesienią
Igołomia and Garlica Murowana
więcej opadów notuje się w Czyżynach,
in the years 1971–2005
a wiosną i zimą – w Ogrodzie Botanicznym. Trudno jednak z tego faktu wyciągać daleko idące wnioski. Na mniejsze notowane
sumy opadów w Ogrodzie wpływ może mieć usytuowanie stacji wśród zieleni wysokiej.
Tab. 5.31. Współczynnik korelacji Pearsona
dla sezonowych sum opadu w Ogrodzie Botanicznym, Balicach, Garlicy Murowanej
oraz Igołomi w latach 1971–2005;
wszystkie wartości istotne na poziomie p<0,05
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Ryc. 5.36. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w Ogrodzie Botanicznym (OB),
Czyżynach i Balicach w latach 1993–2002
Figure 5.36. Annual sums of precipitation (mm) in the Botanical Garden (OB),
Czyżyny and Balice in the years 1993–2002

Pomiary opadów w mieście są obarczone licznymi problemami metodycznymi, z uwagi
na gęstą zabudowę. Brak równoczesnych pomiarów w innych częściach miasta uniemożliwia dalszą weryﬁkację istotności zaobserwowanych różnic.
Dla okresu 1985−1996 można przeanalizować zróżnicowanie przestrzenne opadów
dla największej liczby stacji pozamiejskich (Garlica Murowana, Balice, Igołomia, Libertów) i dla Ogrodu Botanicznego. Roczne sumy opadów (ryc. 5.38) są zazwyczaj wyraźnie wyższe w Libertowie (średnia suma: 704,5 mm) niż w pozostałych punktach, łącznie
z Ogrodem Botanicznym (654,0 mm), a w Igołomi – najniższe (558,5 mm). Natomiast
średnie sezonowe sumy opadów na poszczególnych stacjach (ryc. 5.39) wskazują, że Garlica jest we wszystkich porach roku stacją o najniższych sumach opadów, zaś Libertów od
wiosny do jesieni ma największe sumy opadów. Zimą opady w Libertowie są prawie takie
same jak w Ogrodzie Botanicznym i wyższe niż w pozostałych punktach.
Opady obszaru krakowskiego w proﬁlu N-S zostały zanalizowane w pracach A. Bokwy i B. Skowery (2008, 2009), zaś w proﬁlu W-E w pracy A. Bokwy i D. Limanówki
(2008). Wszystkie analizy potwierdzają dużą zmienność opadów z roku na rok. Dla ciągu
sum miesięcznych z lat 1971−2005 obliczono współczynnik zmienności i dla Garlicy Murowanej otrzymano wartość 72,5%, a dla Ogrodu Botanicznego 62,1%. Omówione powyżej opady w Libertowie mają podobne cechy jak opady w Gaiku-Brzezowej, co sugeruje,
że obie te stacje reprezentują klimat Pogórza Wielickiego, a Libertów, mimo położenia tuż
za granicami Krakowa, nie może być uznawany za stację nadającą się do porównań np.
z centrum miasta w kontekście badania klimatu miasta. Zróżnicowanie opadów mię141
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dzy stacjami reprezentującymi wschodnią i zachodnią częścią doliny Wisły jest
znaczne, podobnie jak opisane wcześniej zróżnicowanie temperatury powietrza. Opady w Ogrodzie są wyższe od
opadów w Balicach tylko o około 4−8%
w ciągu roku, natomiast w przypadku
opadów w Igołomi różnica ta wynosi 37%
w zimie, około 15% wiosną i jesienią oraz
3% w lecie. Znajduje to odzwierciedlenie
także w średniej rocznej liczbie dni z opadem (suma dobowa ≥0,1 mm), która dla
Ogrodu jest wyższa o 38% w porównaniu
z wartością dla Igołomi, a tylko o 18%
wyższa od wartości z Balic. W przypadku Krakowa nie znajduje potwierdzenia
reguła znana z wielu miast, że obszary
miejskie charakteryzują się zwiększoną
liczbą intensywnych opadów o dużej wydajności. Liczba dni z sumą dobową opadu
≥5 mm jest bardzo zbliżona na wszystkich
stacjach. Ponadto w lecie, kiedy opady
Ryc. 5.37. Średnie sezonowe sumy opadów
burzowe występują najczęściej, zróżnicoatmosferycznych (mm) w Ogrodzie Botaniczwanie sum opadów między stacjami jest
nym (OB) i Czyżynach w latach 1993–2002
najmniejsze.
J. Lewińska (1967) na podstawie wyFigure 5.37. Mean seasonal sumsof precipitation
(mm) in the Botanical Garden (OB) and Czyżyników z zagęszczonej sieci pomiarowej,
nyin the years 1993–2002
działającej w latach 1951−1960, stwierdziła, że najwyższe średnie roczne sumy opadów (powyżej 800 mm) notowano na Pogórzu Wielickim, nieco niższe (około 700 mm) w
centrum miasta i na Garbie Tenczyńskim, zaś w północno-wschodniej części miasta sumy
te osiągały wartości zaledwie około 500 mm. Było to, zdaniem autorki, skutkiem znacznego zróżnicowania rzeźby na tym obszarze i położenia tego terenu w cieniu opadowym
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Podstawowe cechy opisanej struktury przestrzennej opadów można odnaleźć także w danych pomiarowych prezentowanych w niniejszym
rozdziale. Rolę rzeźby terenu w modyﬁkacji opadów na obszarze krakowskim podkreślali
także B. Olechnowicz-Bobrowska i in. (2005), stwierdzając, że niższe niż w Krakowie opady w Garlicy Murowanej są m.in. skutkiem usytuowania stacji w cieniu opadowym. Podsumowując powyższe rozważania, można zatem stwierdzić, że obszar krakowski charakteryzuje duża zmienność czasowo-przestrzenna opadów atmosferycznych, a południowa
i zachodnia część miasta otrzymuje znacząco więcej opadów niż części północna i wschodnia. Opady na terenie zurbanizowanym są większe niż na większości stacji pozamiejskich,
ale określenie ilościowe zwiększenia opadów na terenie miejskim napotyka na trudności
związane z dużym zróżnicowaniem sum opadów na obszarze krakowskim.
142

Ryc. 5.38. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w Garlicy Murowanej, Balicach, Igołomi,
Libertowie i Ogrodzie Botanicznym w latach 1985–1996
Figure 5.38. Annual sums of precipitation (mm) in Garlica Murowana, Balice, Igołomia, Libertów
and the Botanical Garden (Ogród Botaniczny) in the years 1985–1996

Ryc. 5.39. Średnie sezonowe sumy opadów atmosferycznych (mm) w Garlicy Murowanej, Balicach,
Igołomi, Libertowie i Ogrodzie Botanicznym w latach 1985–1996
Figure 5.39. Mean seasonal sums of precipitation (mm) in Garlica Murowana, Balice, Igołomia,
Libertów and the Botanical Garden (Ogród Botaniczny) in the years 1985–1996

ROZDZIAŁ 6
     

Miejska wyspa ciepła
w Krakowie

W rozdziale 2 zaprezentowano dotychczasowe badania m.w.c. w Krakowie. Większość
prac dotyczyła okresu, kiedy wiele terenów obecnie zurbanizowanych było jeszcze terenami z co najwyżej luźną zabudową willową lub terenami niezabudowanymi. Rozwój miasta,
opisany w rozdziale 3, stworzył jednak nową sytuację, a zaprezentowane poniżej badania
mogą mieć znaczenie nie tylko dla planowania przestrzennego w Krakowie, ale także dla
rozwoju działu klimatologii miejskiej zajmującego się rolą rzeźby terenu w kształtowaniu
klimatu miasta.

6.1. Zróżnicowanie termiczne Krakowa i okolic a miejska
wyspa ciepła
Przedstawione w poprzednich rozdziałach zróżnicowanie temperatury powietrza na terenie Krakowa i okolic skłania do postawienia pytania: jak na takim obszarze deﬁniować
i mierzyć m.w.c.? W miastach położonych na obszarach płaskich najwyższe temperatury występują w centrum miasta, zaś obszary peryferyjne są chłodniejsze, a najchłodniejsze są obszary pozamiejskie. Zakłada się także zróżnicowane oddziaływanie danego typu zabudowy na temperaturę powietrza w mieście. W Krakowie występują liczne
odstępstwa od tych reguł. W części miasta położonej w dolinie różne rodzaje zabudowy
charakteryzuje prawie taka sama temperatura, a różnice pojawiają się między terenami
o takim samym typie zabudowy, ale w różnych formach terenu. Obszary pozamiejskie
w porównaniu z miastem albo są od niego znacznie chłodniejsze (Jeziorzany), albo co
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najmniej tak samo ciepłe (Libertów). Zatem zastosowanie dotychczas stosowanych metod
wyznaczania m.w.c., omówione w rozdziale 1, nie pozwoliłoby na uzyskanie wiarygodnych wyników. Skłoniło to autorkę do opracowania własnego rozwiązania metodycznego,
opierającego się na eliminacji wpływu rzeźby terenu celem uchwycenia jedynie wpływu
zagospodarowania terenu na różnice temperatury powietrza między terenem miejskim
i pozamiejskim. W proponowanym rozwiązaniu miasto podzielono na część znajdującą się w dolinie, do wysokości około 30−40 m ponad jej dnem, oraz na dwie pozostałe części, położone wyżej po stronie północnej i południowej. Dodatkowo każdą strefę
podzielono na część wschodnią i zachodnią. Daje to łącznie sześć obszarów miasta i dla
każdego z nich powinno się prowadzić pomiary w obszarze pozamiejskim znajdującym
się w podobnych warunkach rzeźby terenu i wysokości względnej. W ten sposób można
dla każdego z sześciu obszarów miasta wyznaczyć intensywność m.w.c. zgodnie z jej deﬁnicją. Autorce udało się zorganizować cztery takie punkty pozamiejskie, z tego trzy (czyli
komplet) w zachodniej części obszaru. Tabela 6.1 prezentuje średnie sezonowe wartości
intensywności m.w.c. nocą (obliczone na podstawie danych z okresu nocy, czyli od zachodu do wschodu słońca, w poszczególnych dniach danej pory roku) dla zachodniej części
badanego obszaru. W przypadku części wschodniej wykonanie podobnych obliczeń jest
Tab. 6.1. Średnia sezonowa i roczna intensywność m.w.c. (K) w czasie nocy w zachodniej części
badanego obszaru, w wydzielonych strefach pionowych (dno doliny, Wysoczyzna i skłon Wyżyny)
i typach użytkowania terenu w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 6.1. Mean seasonal and annual UHI intensity (K) during the night time in the western part
of the studied area, in diﬀerent vertical zones (river valley bottom, Plateau, Upland slope)
and diﬀerent types of land use in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia: p.r. – pory roku, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, r – rok, s. Wyż. – skłon Wyżyny; wartości ujemne oznaczają, że temperatura w punkcie pozamiejskim była niższa niż
w mieście, zaś wartości dodatnie – sytuację odwrotną; J – Jeziorzany, TS – Teatr im. J. Słowackiego,
Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie, Be – ul. Bema, OB – Ogród Botaniczny, Bł – Błonia,
Ma – RTCN ul. Malczewskiego, R – Rzozów, C – ul. Czajna, Bo – ul. Bojki, Mo – Modlniczka,
O – ul. Ojcowska.
Explanations: p.r. – season, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter, r – year,
s. Wyż. – Upland slope; negative values mean that the temperature at a non-urban point was lower
than in the urban area, while positive values mean a reverse situation; J – Jeziorzany,
TS – J. Słowacki Theatre, Kr – Krasińskiego St., Po – Podwawelskie district, Be – Bema St.,
OB – Botanical Garden, Bł – Błonia, Ma – RTCN, Malczewskiego St.,
R – Rzozów, C – Czajna St., Bo – Bojki St., Mo – Modlniczka, O – Ojcowska St.
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co prawda możliwe, choć tylko dla doliny, ale potencjalne wyniki wydają się problematyczne. Biorąc pod uwagę, że wpływ kombinatu metalurgicznego sięga daleko na wschód
od granic miasta, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy, punkt pomiarowy
w Przylasku Rusieckim trudno bowiem uznać za w pełni pozamiejski i dlatego dalsza
analiza zostanie ograniczona jedynie do zachodniej części omawianego obszaru. Dane
w tab. 6.1 prezentują wartości dla pór roku, które z uwagi na dostępność synchronicznych
danych pomiarowych określono następująco:
1) wiosna – 24.03−16.05.2009 r.;
2) lato – 16.07−29.08.2009 r.;
3) jesień – 1.09−30.11.2009 r.;
4) zima – 1.12.2009–28.01.2010 r.
Najbardziej zaskakującym elementem w tab. 6.1 są dodatnie wartości różnic temperatury między Rzozowem a ul. Czajną we wszystkich porach roku. Oznacza to, że punkt
przy ul. Czajnej, położony wśród zabudowy willowej, na Wysoczyźnie, w południowej
części miasta, jest często nocą chłodniejszy niż położony na podobnej wysokości teren
pozamiejski (Rzozów). Tymczasem w zabudowie blokowej, znajdującej się w tej samej
streﬁe, temperatura jest zwykle wyższa niż poza miastem, zwłaszcza wiosną i latem (o 1,5
i 1,8K). Jedynym wytłumaczeniem tak dużych dysproporcji wydaje się istnienie w okolicy punktu przy ul. Czajnej swoistej cyrkulacji lokalnej, dostarczającej tam nocą chłodnego powietrza z pobliskich terenów zielonych. Warto jednak równocześnie podkreślić, że
punkt przy ul. Czajnej znajduje się na wypukłej formie terenu; jest to spłaszczenie erozyjno-denudacyjne (Atlas... 1988), to samo, na którym wybudowano bloki przy ul. Bojki. Jest
to zatem teren potencjalnie dobrze przewietrzany, położony wśród zabudowy willowej,
a nie na jej skraju, czyli w warunkach, które spełniają podstawowe kryteria lokalizacyjne sprzyjające uchwyceniu wpływu rodzaju zabudowy na przebieg temperatury. Mimo to
uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na silne oddziaływanie lokalnej cyrkulacji, co ogranicza reprezentatywność tego punktu dla zabudowy willowej na Wysoczyźnie, a czego
żadną miarą nie można było wcześniej przewidzieć. Z drugiej jednak strony przypadek
ten potwierdza wcześniejsze wnioski o dużej roli cyrkulacji lokalnej w kształtowaniu pola
temperatury w Krakowie.
Największe sezonowe wartości intensywności m.w.c., przekraczające 3K, charakteryzują zabudowę w centrum miasta, nieco mniejsze zabudowę willową i blokową w dnie
doliny (około 2,5K). Tereny zielone i wodne w dnie doliny mają wartości podobne jak
zabudowa blokowa na Wysoczyźnie, a najniższe wartości charakteryzują tereny o zabudowie willowej na skłonie Wyżyny. Ogród Botaniczny cechuje relatywnie duża intensywność m.w.c., zbliżona do tej, jaką notujemy dla zabudowy blokowej czy willowej w dnie
doliny. W przebiegu rocznym największe wartości intensywności m.w.c. występują wiosną i latem, kiedy zróżnicowanie termiczne obszarów pozamiejskich także jest największe.
Wartości przedstawione w tab. 6.1 dla części miasta w dolinie można porównać z wartościami dla Wrocławia (Szymanowski 2004) i okazuje się, że w Krakowie średnia sezonowa intensywność m.w.c. jest znacząco wyższa, zwłaszcza wiosną i latem. J. Lewińska i in.
(1982) oceniali intensywność m.w.c. w Krakowie w latach 1975−1978 na 1,9°C (półrocze
chłodne) do 2,0°C (półrocze ciepłe) w zabudowie śródmiejskiej i na 0,8°C (półrocze ciepłe) do 0,9°C (półrocze chłodne) w Ogrodzie Botanicznym, czyli są to wartości znacząco
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niższe od tych zaprezentowanych w tab. 6.1. Należy w tym miejscu przypomnieć, że we
wspomnianej pracy porównywano pomiary z centrum miasta i z Ogrodu Botanicznego
z uśrednionym tłem pozamiejskim, zaś w niniejszej pracy do porównań wykorzystywane
są dane z konkretnej stacji pozamiejskiej.
Częstość występowania m.w.c. w godzinach nocnych w poszczególnych porach roku
prezentuje tab. 6.2. W dnie doliny w zabudowie śródmiejskiej (punkt przy Teatrze im.
J. Słowackiego) i w kanionie miejskim (punkt przy al. Krasińskiego) we wszystkich porach
roku sytuacja m.w.c. pojawia się w ponad 95% okresu nocy. Tam też najczęściej intensywność m.w.c. osiąga największe wartości, przekraczające 6,0K.
Dane z tabeli 6.1 i 6.2 pokazują, że poszczególne typy zabudowy w wyróżnionych
formach terenu charakteryzują znacząco odmienne cechy m.w.c. Zwarta zabudowa śródmiejska znajduje się tylko w dnie doliny i dla tego obszaru charakterystyczne są największe w całym mieście wartości intensywności m.w.c. we wszystkich porach roku, największa częstość m.w.c., jak też dużo większy niż gdzie indziej udział różnic >3,0K.
Dla zabudowy willowej można porównać punkt przy ul. Bema, położony w dnie doliny i punkt przy ul. Ojcowskiej, położony na skłonie Wyżyny. Wiosną i latem średnia
intensywność m.w.c. jest w dnie doliny większa o około 2K niż na skłonie Wyżyny, jesienią
różnica ta maleje do 1,0K, a zimą do 0,5K. Od wiosny do jesieni w dolinie częstość m.w.c.
jest o około 20% wyższa niż na skłonie Wyżyny, zimą zaś przewaga ta maleje do zaledwie
4%. Wiosną i latem w dnie doliny częstość różnic temperatury >3,0K stanowi ponad 40%
wszystkich przypadków, a na skłonie Wyżyny nie przekracza 2%. Jesienią w dnie doliny
różnice >3,0K osiągają częstość około 14%, a na skłonie Wyżyny zaledwie 0,3%; zimą takie
wysokie różnice w obu punktach praktycznie nie występują.
Dla zabudowy blokowej można porównać punkt na os. Podwawelskim, położony
w dnie doliny, i punkt przy ul. Bojki, położony na Wysoczyźnie. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę, że punkty przy ul. Bema (zabudowa willowa) i na os. Podwawelskim (zabudowa blokowa) mają wszystkie omawiane wskaźniki bardzo podobne. Jest to ważna
różnica w porównaniu z wynikami wspomnianych badań we Wrocławiu. Kontrasty między punktami przy ul. Bojki i na os. Podwawelskim są mniejsze niż w przypadku zabudowy willowej. Średnia intensywność m.w.c. jest w dnie doliny większa niż na Wysoczyźnie
o około 1K wiosną i latem, jesienią przewaga ta maleje do około 0,5K, a zimą w obu punktach m.w.c. ma taką samą średnią intensywność. Wiosną i latem w dnie doliny częstość
różnic >3,0K stanowi około 30% wszystkich różnic, a na Wysoczyźnie około 10%. Jesienią
udział takich różnic maleje w obu punktach do około odpowiednio 10 i 5%, a zimą duże
różnice praktycznie nie występują w zabudowie blokowej.
Aby sprawdzić, czy zaobserwowane różnice są istotne statystycznie, przebadano
w poszczególnych porach roku serie prezentujące temperaturę w nocy w tych samych
typach użytkowania terenu, ale w różnych formach rzeźby terenu. Zestawiono najpierw
serie danych o temperaturze w punktach os. Podwawelskie i ul. Bojki (czyli zabudowa
blokowa w dnie doliny i na Wysoczyźnie), następnie dane z punktów ul. Bema i ul. Ojcowska (zabudowa willowa w dnie doliny i na skłonie Wyżyny), a potem różnice Jeziorzany−
–os. Podwawelskie i Rzozów−ul. Bojki oraz Jeziorzany−ul. Bema i Modlniczka−ul. Ojcowska. Ponieważ rozkłady poszczególnych serii odbiegały od rozkładu normalnego,
zastosowano statystykę nieparametryczną, test znaków, dostępną w pakiecie Statistica.
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Tab. 6.2. Sezonowa częstość (%) występowania m.w.c. o różnej intensywności (K) w czasie nocy
w zachodniej części badanego obszaru, w wydzielonych strefach pionowych i typach użytkowania
terenu, w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 6.2. Seasonal frequency (%) of UHI various intensity (K) during the night time in
the western part of the studied area, in diﬀerent vertical zones and diﬀerent types of land use
in the period 03.2009–01.2010

Objaśnienia jak w tabeli 6.1.
Explanations as in table 6.1.
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We wszystkich porach roku, dla wszystkich par serii test wykazał, że różnice między wartościami średnimi są istotne na poziomie p<0,05.
Przeprowadzone pomiary i analizy pokazują, że obszary zabudowane położone na
Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny charakteryzują odmienne cechy m.w.c. niż obszary
o takim samym typie zabudowy w dnie doliny. Pomiary zorganizowano tak, aby uchwycić różnice temperatury spowodowane tylko odmiennym użytkowaniem terenu, osobno
w każdej formie rzeźby terenu. Uzyskane wyniki dowodzą, że części miasta położone na
Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny funkcjonują według odrębnego reżimu termicznego niż
części miasta położone poniżej w dnie doliny. Tereny te są chłodniejsze od centrum miasta i wykazują mniejsze różnice temperatury względem terenów pozamiejskich niż obszary miejskie w dnie doliny. Zaobserwowane cechy można by wytłumaczyć tym, że obszary
na Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny znajdują się relatywnie blisko przedmieść Krakowa,
zatem mamy do czynienia ze zwykłym spadkiem temperatury właściwym dla przestrzennego rozkładu m.w.c. Na przeszkodzie takiemu wytłumaczeniu stoi fakt, że zabudowa
Krakowa, podobnie jak zabudowa wielu innych polskich miast, znacznie odbiega od amerykańskiego modelu zabudowy miejskiej, na którego podstawie opracowano wspomniany
model przestrzennego rozkładu temperatury w m.w.c. W ogólnym schemacie m.w.c. najwyższe wartości temperatury powietrza obserwuje się w centrum miasta, zabudowanym
wysokimi budynkami biurowymi, nieco niższe wartości występują na okalających centrum
dzielnicach handlowych i mieszkaniowych, a najchłodniejsze są obszary pozamiejskie
o zabudowie luźniejszej, z dużym udziałem zieleni (Oke 1987). Można by przyjąć, że nawet
przy zupełnie homogenicznej strukturze miasta najcieplej będzie w centrum, ale znane są
przykłady badań pokazujących, że dany typ zabudowy ma zawsze podobne oddziaływanie
na temperaturę powietrza, niezależnie od odległości od centrum (Szymanowski 2004).
Ponadto, o czym była mowa w rozdziale 3, około połowa terenu miasta to różnego rodzaju
tereny zielone, niekiedy tworzące strefy oddzielające poszczególne osiedla. Dlatego też
uznano, że zaobserwowane różnice pokazują, że w przypadku miasta usytuowanego tak
jak Kraków, rzeźba terenu jest ważniejszym czynnikiem kształtującym rozkład temperatury w mieście niż zabudowa. Obszary wyżej położone są lepiej przewietrzane niż obszary
w dnie doliny i mogą znajdować się powyżej zasięgu inwersji, charakterystycznych dla
obszarów dolin.
Dla części Krakowa położonej w dnie doliny, w zachodniej części badanego obszaru, można przeprowadzić porównanie powyższych wyników z danymi wieloletnimi.
W tym celu wykorzystano pomiary z godz. 00 UTC ze stacji w Balicach i stacji w Ogrodzie
Botanicznym w latach 1971−2005. W rozdziale 4 zwrócono uwagę, że dane z Balic z okresu 1971−2005 stanowią jednorodną serię, natomiast dane późniejsze, z uwagi na zmiany
w lokalizacji punktu pomiarowego, należy rozpatrywać odrębnie. Do stacji w Ogrodzie
można mieć zastrzeżenia jako do stacji miejskiej, z powodu jej położenia wśród zieleni
wysokiej, ale jak podkreślano wcześniej, jest to jedyna stacja na terenie miasta o dostatecznie długiej serii pomiarowej. Wyniki wcześniejszych analiz wskazują, że − choć stacja
w Ogrodzie Botanicznym leży na granicy wschodniej i zachodniej części doliny − to
jednak jest reprezentatywna dla części zachodniej. Porównano wartości temperatury
powietrza z godz. 00 UTC z obu stacji, uznając różnicę między nimi za intensywność
m.w.c. (tab. 6.3). Porównania przeprowadzono dla całego okresu i w kolejnych 5-leciach.
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Tab. 6.3. Średnie miesięczne i roczne różnice temperatury powietrza (K) między
Ogrodem Botanicznym i Balicami o godz. 00 UTC w pięcioleciach w okresie 1971–2005,
średnie różnice (∆ śr.) i wartości odchylenia standardowego (odch. st.)
dla całego okresu 1971–2005 oraz średnie różnice w okresie 11.2007–10.2009 r.
Table 6.3. Mean monthly and annual air temperature diﬀerences (K) between the stations
at the Botanical Garden and Balice at 00 UTC in 5-year periods in the years 1971–2005,
mean diﬀerences (∆ śr.) and values of standard deviation (odch. st.) for all the period 1971–2005
and mean diﬀerences in the period 11.2007–10.2009

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok.
Explanations: m – month, r – year.

Widoczny jest stopniowy spadek średniej rocznej intensywności m.w.c. po 1990 r., a także
występowanie we wszystkich 5-leciach większych wartości intensywności m.w.c. w półroczu chłodnym (0,5−1,0K) niż ciepłym (0,0−0,5K). Jest to zatem wynik przeciwny do rezultatów uzyskanych w okresie 03.2009−01.2010, przedstawionych w tab. 6.1 i rozdziale 5,
a świadczących o większym zróżnicowaniu termiki obszaru krakowskiego latem niż zimą.
Ponadto wartości obliczone dla Krakowa są niższe w porównaniu z wartościami dla Łodzi
(Fortuniak 2003), Wrocławia (Szymanowski 2004) czy Warszawy (Wawer 1995). Dane
z okresu 1971−2005 zestawiono zatem w tab. 6.3 z wynikami porównania temperatury
między Ogrodem Botanicznym a Balicami o godz. 00 UTC w okresie 11.2007−10.2009 r.,
czyli wtedy, kiedy pomiary w Balicach były wykonywane w nowym miejscu. Wyniki te są
znacząco odmienne od wyników z wcześniejszych pięcioleci, ale zgodne z obrazem termiki obszaru krakowskiego otrzymanym na podstawie danych z okresu 03.2009−01.2010
(por. rozdział 5).
Największą różnicę temperatury między Ogrodem Botanicznym i Balicami o godz.
00 UTC w okresie 1971−2005 zanotowano 5.01.1998 r. (-6,6K). Była to różnica ujemna, co oznacza, że stacja pozamiejska była cieplejsza niż stacja w mieście. W dniach
2 i 3.01.1998 r. nad południową Polską panowała sytuacja synoptyczna SWc (Niedźwiedź
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2010), napływało powietrze polarno-morskie i występował front zokludowany. Na obu
stacjach temperatura powietrza o godz. 00 UTC wyniosła około -2°C. W dniu 4.01.1998 r.
sytuacja synoptyczna zmieniła się na Wc, nadal napływało powietrze polarno-morskie
i występował front zokludowany, a temperatura wzrosła do 4−5°C. Opad atmosferyczny
wystąpił na obu stacjach między godz. 06 UTC w dniu 3.01.1998 r. a godz. 06 UTC w dniu
4.01.1998 r. (około 4 mm), zachmurzenie ogólne w centrum miasta 4.01.1998 r. wyniosło 1 oktant, ale wzrosło do 7 oktantów rano w dniu 5.01.1998 r. Ponadto opad wystąpił
między godz. 06 UTC w dniu 5.01.1998 r. a godz. 6 UTC w dniu 6.01.1998 r., lecz tylko na
stacji miejskiej, a w ciągu następnych 24 godzin na obu stacjach (około 4−5 mm). Można
zatem przyjąć, że duża ujemna różnica temperatury między stacjami w dniu 5.01.1998 r.
była skutkiem adwekcji ciepłych mas powietrza z zachodu, które w momencie pomiaru
nie dotarły jeszcze do stacji miejskiej.
Przypadek m.w.c. o największej intensywności, czyli największą dodatnią różnicę temperatury między Ogrodem Botanicznym i Balicami o godz. 00 UTC w okresie
1971−2005, zanotowano 21.11.1977 r.: 6,0K. W tym dniu nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna SWa, w dniu poprzednim była to sytuacja Wa (Niedźwiedź
2010). W nocy 20/21.11.1977 r. zachmurzenie nie przekraczało 2 oktantów i panowała
cisza atmosferyczna, zatem były to bardzo dobre warunki synoptyczne i pogodowe dla
dużego wypromieniowania energii z podłoża i wyraźnego różnicowania się temperatury
na badanym terenie.
W okresie 03.2009−01.2010 r. największą intensywność m.w.c. w dolinie zanotowano
29.04.2009 r., o godz. 21:55 UTC, kiedy punkt przy Teatrze Słowackiego był cieplejszy od
punktu w Jeziorzanach o 9,9K. Podczas kilku dni poprzedzających tę datę na obszarze krakowskim obserwowano bardzo duże zróżnicowanie termiczne, co opisano w rozdziale 5.
W dniu 29.04.2009 r. nad Polską południową panowała sytuacja synoptyczna SEa (przez
kilka poprzednich dni była to sytuacja Sa) i − podobnie jak w poprzednich dniach
− napływała masa powietrza PPk (Niedźwiedź 2010). Zarówno w dzień, jak też w nocy
29/30.04.2009 r. zachmurzenie wynosiło od 0 do 2 oktantów, jedynie o godz. 22 UTC
wzrosło do 4. Prędkość wiatru w dzień była dość duża (6−7 m·s-1), ale w nocy stopniowo
zmalała w dnie doliny aż do ciszy atmosferycznej około 3 UTC, zaś w Libertowie prędkość
wiatru w nocy wynosiła około 4 m·s-1. Warunki pogodowe sprzyjały więc dużemu wypromieniowaniu ciepła w nocy i tworzeniu się dużych kontrastów termicznych.
Maksymalne wartości intensywności m.w.c. na skłonie Wyżyny (zabudowa willowa)
i na Wysoczyźnie (zabudowa blokowa) należy rozpatrywać w porównaniu z maksymalnymi wartościami w takich samych typach zabudowy w dnie doliny. W dnie doliny wartości
najwyższe wystąpiły wiosną, zaś na skłonie Wyżyny i na Wysoczyźnie jesienią (tab. 6.4).
W przypadku zabudowy blokowej maksymalna wartość intensywności m.w.c. na Wysoczyźnie (Rzozów−ul. Bojki; 7,6K) jest nieco większa niż w zabudowie blokowej w dnie
doliny (Jeziorzany−os. Podwawelskie; 7,3K), natomiast w przypadku zabudowy willowej
wartość w dnie doliny (Jeziorzany−ul. Bema; 8,4K) jest zdecydowanie wyższa niż na skłonie Wyżyny (Modlniczka−ul. Ojcowska; 4,0K). Wszystkie wartości są niższe od wspomnianej wcześniej wartości dla zabudowy śródmiejskiej (9,9K) i ponownie można stwierdzić, że termika obszaru krakowskiego w większym stopniu zależy od wpływu rzeźby niż
użytkowania terenu. Wysoczyzna jest znacznie cieplejsza od skłonu Wyżyny na obszarze
150

Miejska wyspa ciepła w Krakowie

pozamiejskim i jak widać ujawnia się to także w średnich i maksymalnych wartościach
intensywności m.w.c.
Częstość występowania różnic temperatury między stacjami w Ogrodzie Botanicznym
i w Balicach w przedziałach 1-stopniowych w standardowych porach roku przedstawia
tabela 6.5. We wszystkich porach roku dodatnie różnice (oznaczające występowanie
m.w.c.) są najczęstsze (ponad 70%), ale ich udział jest większy zimą i wiosną o około 10%
w porównaniu do lata i jesieni. To samo można zaobserwować dla różnic >1,0K, których
udział waha się od 17,1% jesienią do 24,2% wiosną. We wszystkich porach roku około 60%
Tab. 6.4. Przypadki największej
intensywności m.w.c. (K) w zabudowie
blokowej i willowej, w dnie doliny, na
Wysoczyźnie oraz na skłonie Wyżyny
w obszarze krakowskim wiosną
i jesienią w okresie 03.2009–01.2010 r.
Table 6.4. Cases of the largest UHI intensity (K) in the areas with blocks
of ﬂats and with residential estates,
in the river valley bottom,
on the Plateau and on the Upland slope
in the Kraków area in spring and
autumn of the period 03.2009–01.2010

Tab. 6.5. Częstość (%) różnic temperatury
powietrza (∆t, K) o godz. 00 UTC między
stacjami w Ogrodzie Botanicznym i Balicach,
w porach roku w latach 1971–2005
Table 6.5. Seasonal frequency (%) of air temperature diﬀerences (∆t, K) at 00 UTC between
the stations at the Botanical Garden and Balice
in the years 1971–2005

Objaśnienia: w – wiosna, l – lato, j – jesień,
z – zima, Σ (+) – suma częstości różnic dodatnich, Σ (-) – suma częstości różnic ujemnych.

Objaśnienia: st. – punkty pomiarowe,
J – Jeziorzany, Po – os. Podwawelskie,
Be – ul. Bema, R – Rzozów,
Bo – ul. Bojki, Mo – Modlniczka,
O – ul. Ojcowska.

Explanations: w – spring, l – summer,
j – autumn, z – winter, Σ (+) – sum of positive
diﬀerences frequencies, Σ (-) – sum of negative
diﬀerences frequencies.

Explanations: st. – measurement points,
J – Jeziorzany, Po – Podwawelskie
district, Be – Bema St., R – Rzozów,
Bo – Bojki St., Mo – Modlniczka,
O – Ojcowska St.
151

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

różnic stanowią te z przedziału 0,0−1,0°C, co oznacza, że intensywność m.w.c. w Krakowie jest zazwyczaj niewielka. Ponadto różnice przekraczające 1,0K są znacznie rzadsze
w Krakowie nocą niż w innych miastach Polski, gdzie ich częstość sięga 40−60% (Szymanowski 2004, Wawer 1998).
W porównaniu z Warszawą, Wrocławiem czy Łodzią, gdzie różnice ujemne (czyli
sytuacje tzw. jeziora chłodu) stanowią około 5% przypadków nocą (Szymanowski 2004,
Wawer 1998), Kraków charakteryzuje się znacznie większym odsetkiem takich sytuacji
(14−25%), zwłaszcza latem i jesienią. Jednak udział różnic <-1,0K nie przekracza 4%
w żadnej porze roku (tab. 6.5). Zwiększenie występowania ujemnych różnic latem (24,6%)
i jesienią (22,2%) może być związane np. z faktem, że znaczenie emisji ciepła antropogenicznego w nocy w kształtowaniu temperatury powietrza jest w tych porach roku znacznie
mniejsze niż w półroczu chłodnym. Dlatego wpływ terenów zurbanizowanych, otaczających Ogród Botaniczny, na temperaturę powietrza może być często mniejszy niż wpływ
usytuowania stacji wśród zieleni wysokiej.
Ponadto wykonano obliczenia średniej miesięcznej i rocznej intensywności m.w.c.
w pięcioleciach w okresie 1971−2005, ale na podstawie różnic w temperaturze minimalnej
w Ogrodzie Botanicznym i Balicach (tab. 6.6), aby dodatkowo sprawdzić wyniki otrzymane na podstawie porównań z godz. 00 UTC (tab. 6.3). Nie wykonano w tym przypadku
porównania dla okresu 2007−2009 z powodu braku części potrzebnych danych.
Tab. 6.6. Średnie miesięczne i roczne różnice temperatury minimalnej powietrza (K)
między Ogrodem Botanicznym i Balicami w okresie 1971–2005 i w poszczególnych pięcioleciach
tego okresu oraz wartości odchylenia standardowego dla całego okresu 1971–2005
Table 6.6. Mean monthly and annual diﬀerences in minimum air temperature (K) between
the Botanical Garden and Balice stations in the years 1971–2005 and in 5-year sub-periods,
together with the values of standard deviation for the whole period 1971–2005

Objaśnienia: m – miesiąc, r – rok, ∆ śr. – średnia różnica temperatury, odch. st. – odchylenie standardowe.
Explanations: m – month, r – year, ∆ śr. – mean air temperature diﬀerence, odch. st. – standard deviation.
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Wartości intensywności m.w.c. wyznaczone na podstawie różnic temperatury minimalnej pokazują nieco inny obraz zróżnicowania tego wskaźnika w ciągu roku niż wartości wyznaczone na podstawie różnic temperatury z godz. 00 UTC. Także w tym przypadku półrocze ciepłe charakteryzują w poszczególnych 5-leciach nieco niższe wartości
intensywności m.w.c. niż półrocze chłodne, ale średnie miesięczne różnice temperatury
minimalnej są przez cały rok większe niż różnice temperatury z godz. 00 UTC. Średnie
roczne wartości intensywności m.w.c., wyznaczone zarówno na podstawie różnic temperatury z godz. 00 UTC, jak też na podstawie różnic temperatury minimalnej, wskazują
na tendencję spadkową tego wskaźnika po 1990 r. Wieloletnia zmienność intensywności
m.w.c. zostanie szerzej przedstawiona w rozdziale 9.
Przedstawione dane wieloletnie pokazują znacząco odmienny obraz od tego, który
uzyskano dzięki badaniom automatycznym. W świetle danych automatycznych (różnice
Ogród Botaniczny−Jeziorzany, 2009−2010 i Ogród Botaniczny−Balice, 2007−2010) intensywność m.w.c. w Krakowie, określana jako różnica temperatury między zabudową
śródmiejską a punktem pozamiejskim w zachodniej części dna doliny, jest znacznie większa niż to wynika z analizy wieloletnich danych tradycyjnych (Ogród Botaniczny−Balice,
1971−2005). Dane wieloletnie zawierały jednak tylko jeden równoczesny pomiar dla każdej nocy (o godz. 00 UTC) oraz dane o temperaturze minimalnej (która na każdej ze stacji
może wystąpić o innej godzinie), co wiąże się z ryzykiem uchwycenia w tych pomiarach
sytuacji przypadkowych czy nietypowych. Natomiast dane automatyczne, o rozdzielczości
co 5 minut, pozwalają uzyskać znacznie bardziej wiarygodny obraz termiki na badanym
terenie. Jednak najważniejszym czynnikiem decydującym o zaobserwowanych różnicach
wydaje się zmiana położenia punktu pomiarowego na terenie portu lotniczego w Balicach. Obecna lokalizacja punktu, znacznie lepiej niż poprzednia, reprezentuje występujące często nocą w zachodniej części doliny zastoisko zimnego powietrza, o czym świadczy
porównanie tej lokalizacji z punktem pomiarowym w Jeziorzanach (rozdział 5). Zjawisko
zastoiska zimnego powietrza jest charakterystyczne dla wklęsłych form terenu i nie występuje w otoczeniu innych polskich miast, wspomnianych wcześniej, gdzie intensywność
m.w.c. jest znacznie mniejsza niż w Krakowie. Duża intensywność m.w.c. w Krakowie,
w części miasta położonej w zachodniej części dna doliny, wynika właśnie z występowania
w sąsiedztwie miasta nocą terenów szczególnie chłodnych. Poprzednia lokalizacja punktu
pomiarowego w Balicach była znacznie bardziej obciążona wpływami antropogenicznymi
niż obecna (choć niewątpliwie była położona na terenie pozamiejskim), co powodowało
zaniżanie wartości intensywności m.w.c. Stacja w Ogrodzie podlega natomiast wpływom
roślinności wysokiej, co dodatkowo prowadziło do zmniejszenia różnic temperatury i zaniżania wartości intensywności m.w.c. Innym czynnikiem, który mógłby przyczyniać się
do występowania wyjątkowo dużych wartości intensywności m.w.c. w latach 2007−2010,
jest cyrkulacja atmosferyczna. Przeprowadzono analizę porównawczą częstości występowania poszczególnych typów sytuacji synoptycznych według kalendarza T. Niedźwiedzia
(Niedźwiedź 2010) w latach 1971−2005 i 2007−2010 i nie stwierdzono żadnych istotnych
różnic, zatem czynnik ten należy wykluczyć spośród ważnych przyczyn zaobserwowanych
zmian. Jednocześnie warto zaznaczyć, że według badań T.R. Oke’a (1987) miasto europejskie o takiej liczbie ludności jak Kraków powinno charakteryzować się maksymalną
intensywnością m.w.c. o wielkości około 7,5K. Potwierdza to zatem, że opisane powyżej
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wartości z okresu 1971−2005 są w stosunku do wspomnianego modelu zaniżone, a wielkości z okresu 2007−2010 anomalnie wysokie. Różnica między modelową wartością 7,5K
i zaobserwowaną wartością 9,9K, czyli około 2,5K, może zatem być interpretowana jako
ilościowa miara wpływu rzeźby terenu na m.w.c.
A. Bokwa i D. Limanówka (2008) dokonały porównania występowania w Krakowie
w latach 1991−2005 częstości m.w.c. określanej na podstawie różnic temperatury między
Ogrodem Botanicznym i Balicami lub Ogrodem Botanicznym i Igołomią. Porównanie
temperatury minimalnej zimą w Ogrodzie Botanicznym i Balicach wskazało, że miasto
było cieplejsze niż tereny pozamiejskie w 92,5% przypadków, ale takie samo porównanie
dla Ogrodu Botanicznego i Igołomi dało w wyniku tylko 75,1%. Jest to jeszcze jeden dowód na to, że wschodnia część doliny Wisły w obszarze krakowskim jest znacznie cieplejsza niż zachodnia, o czym była mowa w rozdziale 5 (patrz też rozdział 9).

6.2. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na intensywność
miejskiej wyspy ciepła
Związki między m.w.c. a cyrkulacją atmosferyczną były przedmiotem badań m.in.
R.A. Bejarána i I.A. Camilloniego (2003), R. Beranovej i R. Hutha (2005), M. Dubickiej (1991, 1994), M. Dubickiej i M. Szymanowskiego (2000), K. Kłysika i K. Fortuniaka
(1999), J. Lewińskiej i in. (1982), G. Mihalakakou i in. (2002), C.J.G. Morrisa i I. Simmondsa (2000), M. Szymanowskiego (2004, 2005), J. Ungera (1996), D.J. Unwina (1980),
J. Wawer (1995, 1998), C. Yagüe i in. (1991). Większość autorów jest zgodna co do tego,
że na półkuli północnej sytuacje antycyklonalne i adwekcja powietrza z zachodu, południowego zachodu i południa sprzyjają występowaniu m.w.c. o dużej intensywności, bo
zwykle towarzyszy im pogoda bezchmurna i bezwietrzna. Duża, ale krótkotrwała intensywność m.w.c. może być także skutkiem przechodzenia frontu atmosferycznego.
Aby zbadać wpływ cyrkulacji atmosferycznej na intensywność m.w.c. w Krakowie,
wykorzystano dane dotyczące typów cyrkulacji nad Polską południową według kalendarza T. Niedźwiedzia (2010) oraz codzienne dane dotyczące temperatury powietrza
o godz. 00 UTC w Balicach i Ogrodzie Botanicznym z lat 1971−2005. Dodatnie różnice
temperatury oznaczają sytuacje m.w.c., zaś ujemne – występowanie tzw. jeziora chłodu.
Zastosowano uproszczoną klasyﬁkację sytuacji synoptycznych, z podziałem na 11 typów
(patrz rozdział 1).
Częstość poszczególnych typów sytuacji synoptycznych w standardowych porach
roku w latach 1971−2005 była w znacznym stopniu zbieżna z rozkładem częstości dla
okresu 1886−2002 (Twardosz 2005), tzn. sytuacje antycyklonalne były częstsze (około 55%) niż cyklonalne we wszystkich porach roku, oprócz wiosny (46,4%). Najczęściej
(udział powyżej 10%) występowały we wszystkich porach roku typy Ca+Ka i W+NWc,
zimą, latem i jesienią typ W+NWa, typ Cc+Bc wiosną i latem oraz typ E+SEa wiosną
i S+SWa jesienią.
Dla każdej pory roku i dla każdego typu sytuacji synoptycznej obliczono średnią różnicę temperatury między stacjami. Ponadto obliczono średnie różnice dla sytuacji antycy154
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klonalnych (typy 1−5) i cyklonalnych (typy Tab. 6.7. Średnie sezonowe różnice temperatury
powietrza (K) między Ogrodem Botanicznym
6−10). Wyniki zaprezentowane w tab. 6.7
a Balicami o godz. 00 UTC w latach 1971–2005
zasadniczo są zgodne z powszechnym
w poszczególnych typach sytuacji synoptyczpoglądem, że sytuacje antycyklonalne są
nych
często związane z większą intensywnością
Table 6.7. Mean seasonal diﬀerences of air
m.w.c. niż sytuacje cyklonalne. We wszysttemperature (K) between the Botanical Garden
kich porach roku najwyższe wartości różand Balice at 00 UTC in the years 1971–2005,
nic temperatury pojawiają się w sytuacjach
in particular types of synoptic situation
antycyklonalnych. Jednak średnie wartości
różnic dla wszystkich sytuacji antycyklonalnych i cyklonalnych są bardzo zbliżone. Ciekawym przypadkiem jest wartość
-0,1K latem w typie E+SEa, jedyna wartość
ujemna w całym zbiorze.
Dla każdego typu sytuacji synoptycznej obliczono częstość różnic temperatury
w 1-stopniowych przedziałach wartości,
bez podziału na pory roku. We wszystkich
typach większość przypadków różnic koncentrowała się w przedziale (-0,9)−1,9K.
Większe różnice (≤-2,0 i ≥2,0K) były związane zarówno z sytuacjami antycyklonalnymi jak i cyklonalnymi i nie można było
Objaśnienia: cykl. – sytuacje cyklonalne, antyc.
dostrzec żadnych wyraźnych zależności.
– sytuacje antycyklonalne, s. – typ sytuacji synDodatnie
różnice
temperatury
optycznej, śr. a – średnia różnica temperatury
1,0−1,9K i ≥2,0K zostały przypisane do tydla wszystkich sytuacji antycyklonalnych,
śr. c – średnia różnica temperatury dla wszystpów sytuacji synoptycznych w porach roku.
Najpierw różnice z godz. 00 UTC przypisa- kich sytuacji cyklonalnych, w – wiosna, l – lato,
j – jesień, z – zima.
no do sytuacji z dnia rozpoczynającego się
o tej godzinie, a potem do dnia poprzedzaExplanations: cykl. – cyclonic situations, antyc.
jącego (ryc. 6.1). Różnice 1,0−1,9K najczę– anticyclonic situations, s. – type of synoptic
ściej występowały wiosną (30,2% wszyst- situation, śr. a – mean air temperature diﬀerence
for all anticyclonic situations, śr. c – mean air
kich przypadków), a w innych porach roku
temperature diﬀerence for all cyclonic situations,
ich częstość osiągała wartości 22,3−24,5%
w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter.
(ryc. 6.1A). Różnice ≥2,0K stanowiły mniej
niż 10% wszystkich różnic w każdej porze
roku. Większość z nich (44,0%) wystąpiła zimą, szczególnie w typie Ca+Ka, zaś latem ich
częstość była najniższa (9,7%) (ryc. 6.1B).
Częstość różnic temperatury we wszystkich przedziałach, porach roku i typach sytuacji
synoptycznej przekracza 10% tylko raz: dla różnic ≥2,0K zimą w typie Ca+Ka. Aby zbadać inne przypadki, uznano częstość przekraczającą 4% za istotną. Tabela 6.8 pokazuje,
w których typach sytuacji synoptycznych występują dodatnie różnice ≥1,0K zgodne z powyższym kryterium, w obu wariantach przypisywania typów sytuacji synoptycznych do
różnic temperatury.
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Typy N+NEa, E+SEa, N+NEc, E+SEc i x
nie są związane z występowaniem dużych różnic
temperatury nw żadnej porze roku. Ponadto typy
N+NEc, E+SEc i x są najrzadziej występującymi
typami cyrkulacji. Duże dodatnie różnice (≥2,0K)
są natomiast wyraźnie związane z cyrkulacją atTable 6.8. Synoptic situation types
mosferyczną zimą i wiosną, tzn. związek ten jest
with the seasonal frequency of air
widoczny, kiedy te różnice występują najczęściej.
temperature diﬀerences between
Generalnie można stwierdzić, że występowanie duthe Botanical Garden and Balice
żej intensywności m.w.c. jest związane z sytuacjami
∆t ≥1.0K at 00 UTC exceeding 4%
synoptycznymi, które występują najczęściej, zain the period 1971–2005
równo cyklonalnymi jak i antycyklonalnymi.
Wszystkie przypadki dodatnich różnic temperatury (sytuacja m.w.c.) ≥3,0K (134 przypadki) zostały szczegółowo przebadane, aby określić
czynniki sprzyjające ich pojawianiu się. W każdym z nich określano różne parametry dla dnia
rozpoczynającego się w momencie wystąpienia różnicy (nazywanego dalej drugim dniem)
i dla dnia poprzedzającego (pierwszy dzień).
W 83 przypadkach w obu dniach obserwowano tę samą masę powietrza i w 42 przypadkach
sytuacja synoptyczna była taka sama. W 6 przypadkach miało miejsce przejście frontu ciepłego
w pierwszym dniu, a w 2 przypadkach zanotowaObjaśnienia: A – ∆t przypisana do
no
wystąpienie frontu ciepłego w pierwszym dniu
sytuacji synoptycznej w dniu rozpoi
chłodnego
w drugim. W 16 przypadkach front
czynającym się o godz. 00 UTC, B – ∆t
chłodny przechodził przez Polskę południową
przypisana do sytuacji synoptycznej
pierwszego dnia, a w 11 przypadkach – drugiew dniu kończącym się o godz. 00 UTC,
w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima.
go dnia. Biorąc pod uwagę tylko pierwsze dni,
w 88 z nich zanotowano sytuacje antycyklonalne,
Explanations: A – ∆t assigned
a w 42 cyklonalne. W drugich dniach sytuacje
to the synoptic type of the beginning day,
antycyklonalne pojawiły się 77 razy, a cyklonalB – ∆t assigned to the synoptic type
ne 56. W obu grupach dni typ Ca+Ka występował
of the preceding day, w – spring,
l – summer, j – autumn, z – winter.
najczęściej (odpowiednio 36 i 44 przypadki). Pięć
z siedmiu największych dodatnich różnic temperatury (>5,0K) wystąpiło podczas adwekcji z sektora południowego, 4 w sytuacjach antycyklonalnych a w jednym przypadku zanotowano arktyczną masę powietrza. Na obu stacjach temperatura była ujemna w trzech z tych przypadków, przejście frontu obserwowano
w 4 i także w 4 wystąpił opad atmosferyczny, ale dwa razy tylko na jednej ze stacji.
Ujemne różnice temperatury (sytuacja jeziora chłodu) ≤-1,0K także przypisano do
typów sytuacji synoptycznych w standardowych porach roku, do dnia rozpoczynającego
się w momencie wystąpienia różnicy temperatury i do dnia poprzedzającego (ryc. 6.1C).
Różnice ≤-1,0K najczęściej występowały jesienią (32,8% wszystkich różnic ujemnych)
Tab. 6.8. Typy sytuacji synoptycznych,
przy których sezonowa częstość różnic
temperatury powietrza między
Ogrodem Botanicznym a Balicami
∆t ≥1,0K o godz. 00 UTC
przekraczała 4% w latach 1971–2005
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Tab. 6.9. Typy sytuacji synoptycznych, przy
i latem (31,0%), najrzadziej zimą (13,3%).
których sezonowa częstość różnic temperatury
Tabela 6.9 pokazuje, w których typach sypowietrza między Ogrodem Botanicznym
tuacji synoptycznych występują ujemne
a Balicami ∆t≤-1,0oC o godz. 00 UTC
różnice ≤-1,0K zgodne z użytym wcześniej
przekraczała 4% w latach 1971–2005
kryterium 4%, w obu wariantach przypiTable 6.9. Synoptic situation types with
sywania typów sytuacji synoptycznych do
the seasonal frequency of air temperature
różnic temperatury.
diﬀerences between the Botanical Garden
Ujemne różnice ≤-1,0K wykazują wyand Balice ∆t≤-1.0oC at 00 UTC
raźne związki z cyrkulacją atmosferyczną
exceeding 4% in the period 1971–2005
latem i jesienią, czyli wtedy, kiedy są najczęstsze. Porównanie tabel 6.8 i 6.9 pokazuje, że typy N+NEa i E+SEa mają znaczenie w kształtowaniu tylko ujemnych różnic
temperatury, zaś S+SWa, Ca+Ka, S+SWc
i W+NWc – tak ujemnych, jak i dodatnich.
Występowanie typu W+NWa sprzyja różnicom dodatnim we wszystkich porach
Objaśnienia jak w tab. 6.8.
roku, z wyjątkiem wiosny. Tylko latem
duże różnice dodatnie i ujemne są związaExplanations as in table 6.8.
ne wyłącznie z sytuacjami antycyklonalnymi. W pozostałych porach roku takie różnice mogą się pojawiać bez względu na rodzaj układu barycznego.
Podobnie jak w przypadku dużych różnic dodatnich, wszystkie przypadki dużych
ujemnych różnic ≤-2,0K (66 przypadków) zostały szczegółowo przebadane, aby określić
czynniki sprzyjające ich pojawianiu się. W 21 przypadkach w obu dniach obserwowano
te same masy powietrza i w 23 przypadkach sytuacja synoptyczna była taka sama. Przejście frontu atmosferycznego pierwszego dnia towarzyszyło wystąpieniu 9 dużych różnic,
a w 5 przypadkach drugiego dnia zanotowano front chłodny. Dwa razy front chłodny
pojawił się pierwszego dnia i 28 razy drugiego. W połowie pierwszych dni zanotowano
sytuację antycyklonalną, a w drugiej połowie cyklonalną. W drugich dniach sytuacje antycyklonalne wystąpiły w 30% przypadków. W pierwszym dniu 30 razy wystąpiła adwekcja
z SE, S i SW, a w drugim dniu taka sytuacja miała miejsce w 18 przypadkach. Cztery
z pięciu największych różnic ujemnych (≤-4,0K) wystąpiły przy adwekcji z sektora południowego, w sytuacjach cyklonalnych, i w dwóch z tych przypadków zanotowano tropikalne masy powietrza. Na obu stacjach temperatura była dodatnia we wszystkich pięciu
przypadkach. W trzech z nich ciepły front atmosferyczny pojawił się pierwszego dnia
i w trzech przypadkach wystąpił opad atmosferyczny, ale w dwóch tylko na jednej stacji.
Wyniki zaprezentowane dla Krakowa można w pewnym zakresie porównać z wynikami dla Wrocławia (Szymanowski 2004), mimo wykorzystania różnych okresów badawczych, gdyż wykorzystywana była ta sama typologia sytuacji synoptycznych. Różnice
temperatury w nocy obserwowane we Wrocławiu są zwykle znacznie większe niż w Krakowie, we wszystkich typach sytuacji synoptycznych. Ponadto we Wrocławiu występują
wyraźne różnice między typami S+SWa, Ca+Ka, S+SWc i W+NWc, a pozostałymi sytuacjami synoptycznymi. Te pierwsze wykazują znacznie mniejszy udział wartości 0,1−1,0K
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niż w Krakowie, na korzyść większego udziału dużych różnic, do 7K. We Wrocławiu typy
sytuacji synoptycznych najbardziej sprzyjające dużej intensywności m.w.c. to N+NEa,
W+NWa, Ca+Ka, S+SWc i Cc+Bc, a najmniej sprzyjające to E+SEc i W+NWc. W Krakowie natomiast sprzyjające są S+SWa, W+NWa, Ca+Ka, S+SWc i W+NWc, a niesprzyjające
to N+NEa, E+SEa, N+NEc, E+SEc i x (ryc. 6.1B). Różnice obserwowane dla Krakowa
można tłumaczyć położeniem miasta w dolinie Wisły. Prawdopodobnie z tego powodu
czynnikiem decydującym jest kierunek adwekcji, a nie rodzaj układu barycznego. Typy
sytuacji sprzyjające dużej intensywności m.w.c. sprowadzają masy powietrza z kierunków
S+SW lub W+NW, które są najczęstszymi kierunkami adwekcji w Krakowie. Ponadto
typy S+SWa i S+SWc przynoszą tropikalne masy powietrza najczęściej spośród wszystkich
typów sytuacji synoptycznych (Twardosz 2005). Tropikalne masy powietrza są związane z
wysokimi wartościami intensywności m.w.c.
W przypadku Krakowa nie można stwierdzić wyraźnych i jednoznacznych związków między występowaniem dużych dodatnich lub ujemnych różnic temperatury między
miastem i terenem pozamiejskim a sytuacją synoptyczną. Różnice takie pojawiają się we
wszystkich typach sytuacji synoptycznych. Analiza największych różnic (≤-4,0K i >5,0K)
pokazuje, że w każdym przypadku inny czynnik był decydujący, np. przejście frontu, rodzaj masy powietrza, wystąpienie opadu atmosferycznego. Rolę cyrkulacji atmosferycznej
można określić w ten sposób, że adwekcja z kierunków SE, S i SW (niezależnie od rodzaju
układu barycznego) najczęściej towarzyszyła dużym ujemnym różnicom temperatury, zaś
centralna sytuacja antycyklonalna lub klin antycyklonalny sprzyjały występowaniu dużych różnic dodatnich. Adwekcja z południa zwykle przynosi ciepłe powietrze i często jest
związana z występowaniem wiatru halnego w Tatrach, a usytuowanie Krakowa w dolinie
o przebiegu prostopadłym do kierunku tej adwekcji powoduje szybkie ogrzewanie się terenów pozamiejskich i stagnację powietrza chłodniejszego w dnie doliny na terenie miasta.
Wspomniane sytuacje wyżowe sprzyjają natomiast intensywnemu wychładzaniu, zależnemu
w znacznym stopniu od użytkowania terenu, stąd duże wartości intensywności m.w.c.

6.3. Tempo zmian temperatury powietrza a miejska
wyspa ciepła
Różnice w tempie ochładzania i ogrzewania się powietrza w obszarach miejskich i pozamiejskich są jedną z przyczyn powstawania m.w.c., a same są konsekwencją m.in. geometrii obszarów miejskich, powodującej zwielokrotnienie odbić strumienia promieniowania,
zmniejszenia wypromieniowania, większego przewodnictwa i pojemności cieplnej materiałów konstrukcyjnych miasta (Landsberg 1981, Fortuniak 2003, Szymanowski 2004).
G. Ketzler i in. (2006) proponują, aby to właśnie analiza dobowego cyklu tempa ochładzania lub ocieplania powietrza była podstawą deﬁniowania m.w.c., a nie tylko różnice temperatury. Jest to bowiem syntetyczny wskaźnik reprezentujący wpływ danej powierzchni
czynnej na temperaturę powietrza. K.E. Runnalls i T.R. Oke (2006) zwracali uwagę na to,
że tempo ochładzania w nocy dobrze reprezentuje oddziaływanie warunków lokalnych
wokół punktu pomiarowego na kształtowanie się mikroklimatu danego miejsca.
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W świetle wcześniejszych rozważań, przedstawionych w niniejszym rozdziale, zasadne wydaje się porównanie tempa zmian temperatury powietrza nie tylko między punktami miejskimi i pozamiejskimi, ale także między punktami znajdującymi się w mieście
w różnych formach terenu. Obliczenia tempa ochładzania i ogrzewania w cyklu dobowym
wykonano dla pór roku, na podstawie danych pomiarowych o rozdzielczości co 5 minut
z okresu 03.2009−01.2010 r.
Ryciny 6.2−6.5 prezentują uśrednione cykle dobowe tempa ochładzania/nagrzewania powietrza w porach roku w okresie 03.2009−01.2010 r. w punktach reprezentujących różne formy rzeźby i użytkowania terenu. Na obszarze pozamiejskim (ryc. 6.2)
widoczne są istotne różnice między punktami położonymi w poszczególnych formach
rzeźby terenu, co jest kolejnym dowodem na znaczne zróżnicowanie mezoklimatyczne
obszaru krakowskiego. Wiosną i latem tempo zmian temperatury osiąga znacznie większe
wartości niż jesienią i zimą i wtedy też różnice między punktami są najlepiej widoczne.
W obu porach roku po południu obserwuje się stopniowy wzrost tempa wychładzania
powietrza do około godz. 18 UTC, potem zmniejszenie tempa tego procesu aż do około
godz. 22 UTC, kiedy to następuje zrównanie tempa wychładzania we wszystkich punktach, trwające do około godz. 4 UTC. Nocą między godz. 18 a 22 UTC najmniejsze tempo
wychładzania charakteryzuje Libertów, a największe Jeziorzany. W Jeziorzanach wiosną
oraz w Jeziorzanach i Garlicy latem występują około godz. 18 UTC największe wartości
tempa wychładzania, sięgające -3,0 K·h-1. W tym samym czasie w Libertowie i Rzozowie
wartość ta wynosi około -1,9 K·h-1. W ciągu dnia największe tempo nagrzewania powietrza charakteryzuje Jeziorzany, a najmniejsze Libertów (około 5:30 UTC, odpowiednio
2,9 i 1,2 K·h-1). Należy jednak zauważyć, że maksimum tempa nagrzewania występuje
w Libertowie później niż w pozostałych stacjach z uwagi na zasłonięcie horyzontu od
wschodu przez zadrzewienie. Dla jesieni i zimy analiza została poszerzona o punkty we
wschodnim proﬁlu pozamiejskim (Kocmyrzów, Przylasek Rusiecki i Chorągwica). W tej
porze roku największe zróżnicowanie tempa wychładzania występuje około 16:30 UTC
i na Chorągwicy oraz w Kocmyrzowie wskaźnik ten osiąga najniższe wartości, mniejsze
niż w Libertowie (około -0,7 K·h-1). Największe wartości (około -1,5 K·h-1) charakteryzują, tak jak poprzednio, Jeziorzany i Garlicę. Tempo nagrzewania powietrza jest jesienią
największe około godz. 8 UTC we wszystkich punktach, z wyjątkiem Libertowa, gdzie
ponownie obserwujemy przesunięcie maksimum w czasie. Kocmyrzów i Chorągwica ogrzewają się najwolniej (około 1,0 K·h-1), a Jeziorzany i Garlica najszybciej (około
1,5 K·h-1). Zimą tempo zmian temperatury na wszystkich stacjach przybiera bardzo zbliżone i niewielkie wartości, mieszczące się w zakresie od -0,5 K·h-1 do 0,5 K·h-1. Tempo
zmian nagrzewania i ochładzania przekłada się na dobowy przebieg temperatury (por.
ryc. 6.2 i ryc. 5.11): największe jej zróżnicowanie występuje także wiosną i latem. W nocy
najcieplej jest w Libertowie, a najchłodniej w Jeziorzanach lub Garlicy i do południa
w Libertowie jest chłodniej niż na pozostałych stacjach, zaś w Jeziorzanach jest najcieplej
w ciągu dnia.
Aby ocenić znaczenie różnic w tempie ochładzania/nagrzewania w poszczególnych
punktach pozamiejskich, warto zestawić je z wynikami dla punktów w mieście. Ryc. 6.3
prezentuje tempo ochładzania/nagrzewania w różnych typach zabudowy w dolinie na tle
wartości ze stacji pozamiejskiej położonej w tej samej formie terenu – Jeziorzan. Ponownie
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warto skoncentrować się na wiośnie i lecie, kiedy zróżnicowanie między punktami jest
największe. Około godz. 18 UTC punkty przy Teatrze im. J. Słowackiego i przy al. Krasińskiego charakteryzują najmniejsze wartości tempa ochładzania (około -1,1 K·h-1), zarazem jednak są to wartości znacznie wyższe niż na jakiejkolwiek stacji pozamiejskiej (por.
ryc. 6.2). Zabudowa willowa wykazuje największe tempo ochładzania w mieście (około
-1,8 K·h-1), co jest wartością zbliżoną do notowanej o tej samej porze w Libertowie i Rzozowie (por. ryc. 6.2). Referencyjną stacją pozamiejską dla dna doliny są Jeziorzany, gdzie
tempo wychładzania jest znacznie większe niż gdziekolwiek w zabudowie miejskiej (około
-2,9 K·h-1), co skutkuje dużymi różnicami temperatury i dużą intensywnością m.w.c. (por.
tab. 6.1). Tempo nagrzewania powietrza przybiera największe wartości w Jeziorzanach
około godz. 5:30 UTC (2,9 K·h-1), a w punktach miejskich maksimum jest przesunięte
o około 40 minut później i wynosi od 2,6 K·h-1 (zabudowa blokowa i willowa) do 1,7 K·h-1
(zabudowa śródmiejska). W przypadku al. Krasińskiego (kanion miejski) widoczne jest
przesunięcie maksimum tempa ogrzewania oraz wysoka jego wartość, co jest związane
z zasłonięciem horyzontu przez budynki i usytuowaniem stacji w kanionie miejskim. Zabudowa blokowa we wschodniej części dna doliny (os. Szkolne) wykazuje cechy pośrednie
między tymi właściwymi dla zabudowy blokowej w zachodniej części dna doliny a zwartą
zabudową śródmiejską.
Na Wysoczyźnie prowadzono pomiary w zabudowie willowej i blokowej w zachodniej części doliny oraz w zabudowie blokowej we wschodniej części doliny (ryc. 6.4). Pozamiejskim punktem referencyjnym był w tym przypadku Rzozów. Jak wspomniano wcześniej, punkt w zabudowie willowej wyróżnia się niskimi wartościami temperatury, często
niższymi niż na terenie pozamiejskim, co skutkuje wskazywaniem na istnienie tam jeziora
chłodu (tab. 6.1). Także tempo wychładzania i ogrzewania powietrza jest tam podobne
jak w punkcie pozamiejskim lub nawet większe. Jest to zatem przesłanka, aby w miastach
o urozmaiconej rzeźbie terenu nie uogólniać nazbyt pochopnie wyników badań w wybranych punktach, gdyż zróżnicowanie warunków mezo- i mikroklimatycznych zależy
co najmniej w tym samym stopniu od różnic w zagospodarowaniu terenu, co od zróżnicowania rzeźby terenu. Nawet na terenie zabudowanym temperatura powietrza może być
niższa w porównaniu z punktem pozamiejskim, wskutek lokalnej cyrkulacji powietrza
wymuszonej ukształtowaniem terenu. W zabudowie blokowej w zachodniej części doliny
napotykamy zaś na znaczne ﬂuktuacje tempa ochładzania w godzinach popołudniowych,
co związane jest, podobnie jak w poprzednich przypadkach, z zasłonięciem horyzontu
przez zabudowę. Około godz. 18 UTC sytuacja się stabilizuje i wtedy ten punkt wiosną
i latem wykazuje najmniejsze tempo wychładzania (-1,3 i -1,7 K·h-1). Wiosną największa
wartość to -2,1 K·h-1 (zabudowa willowa), a latem -2,2 K·h-1 (stacja pozamiejska). Najwyższe wartości tempa ogrzewania powietrza notowano wiosną i latem w Rzozowie (około 2,5
K·h-1), a wartości maksymalne w poszczególnych punktach występowały o różnych godzinach, przy czym dla zabudowy blokowej były niższe (około 1,9 K·h-1) niż poza miastem
czy w zabudowie willowej. Jesienią i zimą, podobnie jak poprzednio, zarówno same wartości tempa ochładzania/ogrzewania, jak też zróżnicowanie między stacjami były znacznie
mniejsze niż wiosną i latem. Porównanie rycin 6.3 i 6.4 wskazuje, że maksymalne tempo
ochładzania, występujące wiosną i latem około godz. 18 UTC, jest podobne w zabudowie
blokowej w dnie doliny i na Wysoczyźnie (około -1,5 K·h-1). W zabudowie blokowej na
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Ryc. 6.1. Częstość (%) różnic temperatury powietrza o godz. 00 UTC między Ogrodem Botanicznym i Balicami: A. 1,0–1,9K (n=2244), B. ≥2,0K (n=562), C. ≤-1,0K (n=377), w poszczególnych
porach roku i sytuacjach synoptycznych według kalendarza T. Niedźwiedzia (2010),
w latach 1971–2005
Figure 6.1. Frequency (%) of air temperature diﬀerences at 00 UTC between
the Botanical Gardens and Balice: A. 1.0–1.9K (n=2244), B. ≥ 2.0K (n=562), C. ≤-1.0K (n=377),
in seasons and in synoptic situations according to the calendar of synoptic situations
by T. Niedźwiedź (2010), in the years 1971–2005
Objaśnienia: A.1, B.1, C.1: różnice temperatury o godz. 00 UTC przypisane do typów sytuacji
synoptycznej w dniach zaczynającym się o tej godzinie, A.2, B.2, C.2: różnice temperatury
o godz. 00 UTC przypisane do typów sytuacji synoptycznej w dniach kończących się o tej godzinie.
Explanations: A.1, B.1, C.1: temperature diﬀerences at 00 UTC assigned to the types of synoptic
situations of the days starting at that hour; A.2, B.2, C.2: temperature diﬀerences at 00 UTC assigned
to the types of synoptic situations of the preceding days.

Ryc. 6.2. Średni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach
pozamiejskich obszaru krakowskiego w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 6.2. Mean daily course of the air warming/cooling rate (K·h-1) in non-urban measurement
points of the Kraków area in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: / Explanations: L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka,
GM – Garlica Murowana, K – Kocmyrzów, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki.

Ryc. 6.3. Średni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach
reprezentujących różne typy zabudowy w dnie doliny w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 6.3. Mean daily course of the air warming/cooling rate (K·h-1) in measurement points
representing various types of land use in the river valley, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: TS – Teatr im. J. Słowackiego, Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie,
Be – ul. Bema, Sz – os. Szkolne, J – Jeziorzany.
Explanations: TS – J. Słowacki Theatre, Kr – Krasińskiego St., Po – Podwawelskie district,
Be – Bema St., Sz – Szkolne district, J – Jeziorzany.

Ryc. 6.4. Średni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach
reprezentujących różne typy zabudowy na Wysoczyźnie w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 6.4. Mean daily course of the air warming/cooling rate (K·h-1) in measurement points representing various types of land use on the Plateau slope, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: C – ul. Czajna, Bo – ul. Bojki, MG – ul. Mała Góra, R – Rzozów.
Explanations: C – Czajna St., Bo – Bojki St., MG – Mała Góra St., R – Rzozów.

Ryc. 6.5. Średni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1)
w punktach reprezentujących teren zabudowany i teren pozamiejski na skłonie Wyżyny
w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 6.5. Mean daily course of the air warming/cooling rate (K·h-1) in measurement points representing urban and non-urban areas on the Upland slope, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: O – ul. Ojcowska, Mo – Modlniczka.
Explanations: O – Ojcowska St., Mo – Modlniczka.

Ryc. 6.6. Średni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach
reprezentujących tereny zielone w mieście i teren pozamiejski w dnie doliny Wisły w porach roku
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 6.6. Mean daily course of the air warming/cooling rate (K·h-1) in measurement points
representing urban green areas and non-urban areas in the Vistula river valley bottom, in seasons
of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: OB – Ogród Botaniczny, Bł– Błonia, Ma – ul. Malczewskiego,
MW – Most Wandy, J – Jeziorzany.
Explanations: OB – Ogród Botaniczny/Botanical Gardens, Bł – Błonia,
Ma – Malczewskiego St., MW – Wandy Bridge, J – Jeziorzany.

Miejska wyspa ciepła w Krakowie

Wysoczyźnie jest jednak chłodniej niż w dnie doliny, zwłaszcza wiosną i latem w punkcie
przy ul. Mała Góra (por. tab. 5.22). Wartości współczynnika widoku nieba wynoszą dla os.
Podwawelskiego 0,605, dla ul. Bojki 0,691, a dla ul. Mała Góra 0,859 (tab. 4.1). Można by
się więc spodziewać, że przy podobnym tempie ochładzania ul. Mała Góra będzie najcieplejsza, jest jednak odwrotnie, co ponownie dowodzi niebagatelnego znaczenia wpływu
rzeźby terenu na mezoklimat obszaru krakowskiego.
Na skłonie Wyżyny (ryc. 6.5) wiosną i latem tempo ochładzania terenów pozamiejskich i o zabudowie willowej jest zbliżone. W godz. około 16:30−18:00 UTC poza miastem
jest ono o 0,3 K·h-1 większe niż w mieście, ale o około godzinę wcześniej i później to w obszarze miejskim następuje szybsze wychładzanie powietrza. Skutkuje to relatywnie małymi różnicami temperatury i niewielką intensywnością m.w.c. (tab. 6.1). Również przebieg
zmian tempa nagrzewania powietrza jest w obu punktach zbliżony i brak dominacji stacji
pozamiejskiej, jak to ma miejsce na Wysoczyźnie. Na Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny,
maksymalne wartości tempa wychładzania/ogrzewania powietrza są podobne (odpowiednio około -2,0 K·h-1 i 2,0 K·h-1). Jesienią i zimą, podobnie jak poprzednio, zarówno
same wartości tempa ochładzania/ogrzewania, jak też zróżnicowanie między stacjami
były znacznie mniejsze niż wiosną i latem.
Na terenie miasta w dnie doliny pomiary były prowadzone także w terenach zielonych, w tym w Ogrodzie Botanicznym, gdzie znajduje się stacja klimatologiczna UJ.
Ryc. 6.6 prezentuje tempo ochładzania/ogrzewania w tych punktach na tle wartości
z punktu pozamiejskiego – Jeziorzan. Tereny zielone w mieście wiosną i latem charakteryzuje mniejsze tempo zmian niż teren pozamiejski, ale nieco większe niż zwarte tereny zabudowane (por. ryc. 6.3). Około godz. 18 UTC, kiedy tempo ochładzania osiąga
największe wartości, Błonia (rozległy, otwarty teren zielony) ochładzają się najwolniej
(ok. -1,6 K·h-1), nieco większe wartości charakteryzują Ogród Botaniczny (zieleń wysoka),
a największe występują pod masztem pomiarowym (ul. Malczewskiego) i przy Moście
Wandy we wschodniej części dna doliny (od -1,8 do -2,2 K·h-1). Po godz. 4 UTC różnicuje
się tempo ogrzewania powietrza w poszczególnych punktach. Najmniejsze jego wartości
występują do godz. 8 UTC w Ogrodzie Botanicznym, największe w Jeziorzanach, jednak
maksymalne wartości tempa ogrzewania są w Ogrodzie i pod masztem przesunięte w porównaniu do innych punktów i znacznie wyższe, co jest związane z zasłonięciem horyzontu w tych punktach przez zadrzewienie.

6.4. Pionowy gradient temperatury a miejska wyspa ciepła
Jak podkreśla H.E. Landsberg (1981), zarówno intensywność m.w.c., jak też pionowy gradient temperatury nad miastem są rezultatami tych samych procesów, przede wszystkim
różnic w strumieniach energii na terenach miejskich i pozamiejskich, dlatego też można
próbować wyznaczać między nimi zależności liniowe, jak to zrobił F.L. Ludwig (za: Landsberg 1981). W przypadku Krakowa wykorzystano w tym celu dane o rozdzielczości co
5 minut, z okresu 03.2009−01.2010 r. w nocy (od zachodu do wschodu słońca), z punktów pomiarowych Jeziorzany i al. Krasińskiego do wyznaczenia intensywności m.w.c. oraz
z punktów na maszcie i u jego podnóża (ul. Malczewskiego) do wyznaczenia wielkości
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pionowego gradientu temperatury. Różnica wysokości między czujnikiem umieszczonym u podnóża masztu a czujnikiem na maszcie wynosi 113 m, więc różnice temperatury
przeliczono na wielkość gradientu pionowego (°C·100 m-1). Obliczeń dokonano w porach
roku, które ze względu na dostępność wyników pomiarów synchronicznych określono
następująco:
1) wiosna − 29.03−15.05.2009 r.;
2) lato − 16.07−29.08.2009 r.;
3) jesień − 8.09−30.11.2009 r.;
4) zima − 1.12.2009−16.01.2010 r.
Dla każdej pory roku, dla godzin nocnych, obliczono średnią intensywność m.w.c.
oraz średnią wielkość gradientu pionowego temperatury, a także odchylenie standardowe, współczynnik zmienności i współczynnik korelacji liniowej dla obu badanych serii
(tab. 6.10). Średnie wartości sezonowe m.w.c. i gradientu pionowego ponownie wskazują, że największe zróżnicowanie obszaru krakowskiego ma miejsce latem, a najmniejsze
zimą. Wartości odchylenia standardowego i współczynnika zmienności są wysokie dla
wszystkich pór roku. Ma to związek z niskimi wartościami współczynnika korelacji liniowej (r), który we wszystkich porach roku przyjmuje wartości ujemne, co oznacza, że
im większa intensywność m.w.c., tym większy gradient pionowy temperatury. Wszystkie
wartości współczynnika korelacji są istotne statystycznie, ale tylko wiosną i latem przyjmują wartości ≤-0,5, co oznacza korelację wyraźną. Jesienią korelację można ocenić jako
Tab. 6.10. Średnie sezonowe wartości intensywności m.w.c. (K) i pionowego gradientu temperatury
(∆tp, oC·100 m-1) w Krakowie w okresie 03.2009–01.2010 r., wartości odchylenia standardowego
(odch. st.) i współczynnika zmienności (V, %) dla poszczególnych serii, wartości współczynnika
korelacji liniowej Pearsona (r) dla m.w.c. i gradientu pionowego w poszczególnych porach roku
oraz współczynnik determinacji (R2) dla równań regresji liniowej
Table 6.10. Mean seasonal values of UHI intensity (K) and vertical air temperature lapse rate
(∆tp, oC·100 m-1) in Kraków in the period 03.2009–01.2010, values of standard deviation (odch. st.)
and variability coeﬃcient (V, %) for particular data series, values of Pearson’s linear correlation
coeﬃcient (r) for UHI and the lapse rate in particular seasons, together with determination
coeﬃcient (R2) for linear regression equations

Objaśnienia: w – wskaźnik, n – liczebność próby, śr. – wartości średnie sezonowe;
wszystkie wartości współczynnika korelacji i R2 istotne na poziomie p<0,05.
Explanations: w – index, n – number of cases, śr. – mean seasonal values;
all values of correlation coeﬃcient and R2 are signiﬁcant at p<0.05.
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średnią, a zimą jako niewyraźną (Sobczyk 2000).
Dla każdej pory roku wyznaczono równanie regresji liniowej, gdzie zmienną zależną
była intensywność m.w.c., a niezależną – gradient pionowy temperatury. Tab. 6.10 prezentuje wartości współczynnika determinacji (R2) dla poszczególnych równań, które potwierdzają, że brak wyraźnych związków między oboma badanymi elementami. W zimie
wartość R2 wynosi 0, a wiosną osiąga najwyższą wartość w ciągu roku, ale zaledwie 0,29,
zatem można stwierdzić, że w przypadku Krakowa zależności między intensywnością
m.w.c. a pionowym gradientem temperatury nie dają się opisać funkcją liniową w sposób
zadowalający. Aby zweryﬁkować ten wniosek, zastosowano do danych z Krakowa wzór
F.L. Ludwiga, opisujący zależność między intensywnością m.w.c. a pionowym gradientem
temperatury powietrza dla miast o liczbie ludności od 500 tys. do 2 mln:
∆T=1,7-7,2Γ ,
gdzie:
∆T – intensywność m.w.c.
Γ – pionowy gradient temperatury (°C·mbar), wartości ujemne oznaczają inwersję termiczną (Landsberg 1981).
Serie danych dla poszczególnych pór roku otrzymane przy użyciu powyższego wzoru zestawiono z pomierzoną intensywnością m.w.c. Wszystkie serie danych miały silnie
skośne rozkłady, aby więc stwierdzić, czy wyniki uzyskane wg wzoru różnią się istotnie od wyników pomiarowych, zastosowano statystykę nieparametryczną, test znaków.
We wszystkich porach roku stwierdzono istotne statystycznie różnice między badanymi
seriami na poziomie p<0,05. Takie samo porównanie przeprowadzono, wykorzystując do
obliczenia gradientu pionowego temperatury zamiast danych z punktu przy Malczewskiego i z masztu – dane z al. Krasińskiego i z masztu. Także w tym przypadku we wszystkich
porach roku stwierdzono istotne statystycznie różnice między pomierzoną intensywnością m.w.c. a obliczoną ze wzoru F.L. Ludwiga. Potwierdza to zatem, że w przypadku Krakowa związki między obiema badanymi elementami są słabe. Podobne wyniki otrzymał
E. Jauregui (1997) dla Meksyku, czyli miasta położonego w szerokiej dolinie górskiej.
Warto podkreślić, że Ludwig opracował swoją formułę na podstawie badań w miastach
położonych na terenach o mało urozmaiconej rzeźbie, co może być jedną z przyczyn
wspomnianych niezgodności.
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ROZDZIAŁ 7
     

Typologia i model struktury
termicznej obszaru krakowskiego

Ciągłe pomiary automatyczne temperatury powietrza przeprowadzone przez autorkę
w 21 punktach na obszarze krakowskim (patrz rozdział 4) pozwoliły uzyskać materiał do
rozważań na temat typów struktury termicznej Krakowa i modelu funkcjonowania tej
struktury. Do realizacji tej części pracy wykorzystano dane z okresu od marca 2009 do
stycznia 2010 r., kiedy pomiary były wykonywane w największej liczbie punktów. Zgodnie
z metodyką opisaną w rozdziale 4, posłużono się analizą skupień, wykorzystując metodę
k-średnich. Przykładowo, także O.S. Pinho i M.D. Manso Orgaz (2000) wykorzystali analizę skupień do szukania struktury termicznej Aveiro w Portugalii: grupowali oni wyniki
pomiarów temperatury z poszczególnych punktów pomiarowych i poszukiwali obszarów podobnych termicznie w danym momencie. Wyniki uzyskane tą metodą okazały się
w znacznym stopniu zbieżne z obrazem termiki miasta prezentowanym przez mapę izoterm, uzyskaną z interpolacji. Inny przykład to badania M.-J. Alcoforado i H. Andrade
(2006) dotyczące Lizbony, gdzie autorzy także wykorzystywali analizę skupień do poszukiwania typów rozkładu przestrzennego temperatury powietrza w mieście.
Dla wiosny wydzielono 4 skupienia, a dla pozostałych pór roku po 3. Rycina 7.1 prezentuje średnie wartości różnic temperatury między punktem przy al. Krasińskiego a pozostałymi punktami w poszczególnych porach roku, nocą. Różnice dodatnie oznaczają,
że w danym punkcie było chłodniej niż na al. Krasińskiego. Tabele 7.1−7.5 przedstawiają
natomiast charakterystykę parametrów pomocnych w interpretacji wyników analizy skupień. Liczba punktów pomiarowych uwzględnionych w poszczególnych porach roku jest
nieco odmienna. Zimą nie wzięto pod uwagę pomiarów z punktu koło Teatru im. J. Słowackiego z powodu dużych braków danych, natomiast jesienią i zimą uwzględniono dane
z punktów Chorągwica, Przylasek Rusiecki i Kocmyrzów – tam pomiary rozpoczęto dopiero jesienią.
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Wykresy przedstawione na ryc. 7.1 są skonstruowane w ten sposób, że patrząc od
lewej ku prawej, można prześledzić cechy struktury termicznej najpierw w zachodniej
części dna doliny w centrum miasta na terenach zabudowanych (punkty TS, Po, Be), następnie w zachodniej części dna doliny na terenach zielonych w mieście (OB, Bł, Ma),
na terenach zabudowanych na Wysoczyźnie (C, Bo, MG), na terenach zabudowanych na
skłonie Wyżyny (O), we wschodniej części dna doliny na terenach zabudowanych (Sz),
we wschodniej części dna doliny na terenach zielonych (MW), w pozamiejskim proﬁlu
S-N w zachodniej części doliny (L, R, J, Mo, GM), a w przypadku jesieni i zimy – także
w pozamiejskim proﬁlu S-N we wschodniej części doliny (Ch, PR, K).
We wszystkich porach roku jedno ze
skupień reprezentuje sytuację, kiedy strukTab. 7.1. Charakterystyka skupień dla pór roku
tura termiczna obszaru krakowskiego jest
w okresie 03.2009–01.2010 r.
relatywnie mało zróżnicowana. Wiosną
Table 7.1. Clusters characteristics for particular
jest
to skupienie 2, latem skupienie 1, jeseasons in the period 03.2009–01.2010
sienią skupienie 2 i zimą także 2. Wiosną,
jesienią i zimą te skupienia mają najwyższe częstości (odpowiednio 33,4%, 54,0%
i 83,9%), zaś latem skupienie 1 ma częstość
najniższą (25,8%) (tab. 7.1), co potwierdza
wcześniejsze dane o największym zróżnicowaniu obszaru krakowskiego latem.
Przy takim typie struktury we wszystkich
punktach jest chodniej niż w centrum
miasta średnio o około 0,5−2,0K, czyli
pomiary naziemne wskazują na przewagę
sytuacji z uwarstwieniem normalnym, zaś
średni gradient pionowy temperatury jest
w tych skupieniach najmniejszy: od -0,2
do -0,5°C·100 m-1.Średnia intensywność
m.w.c. w dnie doliny (różnica al. Krasińskiego−Jeziorzany) także jest niewielka:
1,2−1,7K. Dla tych skupień charakterystyczna jest ponadto wysoka częstość duObjaśnienia: nr – numer skupienia, n – liczebżego zachmurzenia ogólnego (tab. 7.2,
ność skupienia, % – częstość, śr. ∆tp – średni
7.3, 7.4, 7.5). We wszystkich porach roku
gradient pionowy temperatury (oC·100m-1),
w omawianym typie struktury termicznej
-1
vB – średnia prędkość wiatru w Balicach (m·s ),
-1
brak zróżnicowania na terenach zabudovI – średnia prędkość wiatru w Igołomi (m·s ),
wanych w dnie doliny w części zachodvL – średnia prędkość wiatru w Libertowie (m·s-1).
niej, a różnica między kanionem miejskim
Explanations: No. – cluster number,
a zabudową blokową, willową i śródmiejską
n – number of cases in a cluster, % – frequency,
nie przekracza 0,5K. Co ciekawe, podobo
-1
śr. ∆tp – mean lapse rate ( C·100 m ),
-1
nie różnica kształtuje się między al. KravB – mean wind speed in Balice (m·s ),
sińskiego i Ogrodem Botanicznym, czyli
vI – mean wind speed in Igołomia (m·s-1),
roślinnością wysoką w centrum miasta.
vL – mean wind speed in Libertów (m·s-1).
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Ryc. 7.1. Średnie wartości różnic temperatury powietrza (K) między punktem przy al. Krasińskiego a pozostałymi punktami, w wydzielonych skupieniach w poszczególnych porach roku,
w okresie 03.2009–01.2010 r.
Figure 7.1. Mean values of air temperature diﬀerences (K) between the measurement point in Krasińskiego St. and other points, in the distinguished clusters, in seasons of the period 03.2009–01.2010
Objaśnienia: s1, s2 itd. – skupienie nr 1, skupienie nr 2 itd., TS – Teatr im. J. Słowackiego, Po – os. Podwawelskie,
Be – ul. Bema, OB – Ogród Botaniczny, Bł – Błonia, Ma – ul. Malczewskiego, C – ul. Czajna, Bo – ul. Bojki,
MG – ul. Mała Góra, O – ul. Ojcowska, Sz – os. Szkolne, MW – Most Wandy, L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
Explanations: s1, s2 etc. – cluster No. 1, cluster No. 2 etc., TS – J. Słowacki Theatre, Po – Podwawelskie district,
Be – Bema St., OB – Botanical Garden, Bł – Błonia, Ma – Malczewskiego St., C – Czajna St., Bo – Bojki St., MG
– Mała Góra St., O – Ojcowska St., Sz – Szkolne district, MW – Wandy Bridge,L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.
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Tab. 7.2. Częstość występowania poszczególnych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru z danego sektora i typów sytuacji synoptycznych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010)) wiosną 2009 r.
w wydzielonych skupieniach
Table 7.2. Frequency of particular values of cloudiness, wind direction and types of synoptic
situations (according to the calendar of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010)) in the clusters
obtained for spring 2009

Objaśnienia: N – zachmurzenie ogólne, o – zachmurzenie w oktantach, sek. – sektor kierunku
wiatru, c – cisze, kB – częstość kierunku wiatru
w Balicach, kI – częstość kierunku wiatru
w Igołomi, kL – częstość kierunku wiatru
w Libertowie, s. – typ sytuacji synoptycznej,
nr – oznaczenie liczbowe sytuacji synoptycznej.
Explanations: N – cloudiness, o – cloudiness in
octants, sek. – sector of wind direction, c – no
wind, kB – frequency of wind direction in Balice,
kI – frequency of wind direction in Igołomia,
kL – frequency of wind direction in Libertów,
s. – type of synoptic situation, nr – number assigned to the particular synoptic situation.
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Tab. 7.3. Częstość występowania poszczególnych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru
z danego sektora i typów sytuacji synoptycznych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010))
latem 2009 r. w wydzielonych skupieniach

Tab. 7.4. Częstość występowania poszczególnych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru
z danego sektora i typów sytuacji synoptycznych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010))
jesienią 2009 r. w wydzielonych skupieniach

Table 7.3. Frequency of particular values
of cloudiness, wind direction and types
of synoptic situations (according to the calendar
of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010))
in the clusters obtained for summer 2009

Table 7.4. Frequency of particular values
of cloudiness, wind direction and types
of synoptic situations (according to the calendar
of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010))
in the clusters obtained for autumn 2009

Objaśnienia jak w tabeli 7.2.

Objaśnienia jak w tabeli 7.2.

Explanations like in table 7.2.

Explanations like in table 7.2.
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Natomiast pozostałe tereny zielone w tej
części miasta, czyli Błonia i ul. Malczewskiego zachowują się już według znanych
reguł i jest tam chłodniej o 0,7−1,5K.
Na terenach zabudowanych na Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny od wiosny do jesieni jest chłodniej niż w kanionie miejskim
o 0,6−0,8K, a zimą różnica ta ujednolica
się i wzrasta do 1K. Ewenementem jest
w tym przypadku wspominany już wcześniej punkt przy ul. Czajnej, regularnie
dużo chłodniejszy (1,3−1,5K) w porównaniu z pozostałymi, sąsiednimi punktami. W proﬁlach pozamiejskich różnice
względem al. Krasińskiego są większe niż
w mieście (>1,0K). W części zachodniej po
raz kolejny widoczna jest opisywana w rozdziale 5 asymetria termiczna między częścią
południową i północną, a w części wschodniej normalne uwarstwienie termiczne
z chłodniejszym punktem na Pogórzu.
Odrębność okresu letniego jest ponownie widoczna przy analizie tych skupień, które reprezentują sytuacje z dużymi
różnicami ujemnymi, oznaczającymi, że
w danych punktach jest cieplej niż w centrum miasta. Latem takie sytuacje nie występują, natomiast w pozostałych porach roku
są one uwidocznione w skupieniach nr 3. Są
to skupienia o najmniejszej częstości (wiosna 11,7%, jesień 16,7%, zima 3,7%), największym średnim gradiencie pionowym
temperatury w porównaniu z innymi
skupieniami: od -4,3 do -5,1°C·100 m-1,
a średnia intensywność m.w.c. w dnie doliny waha się od 3,0K wiosną do 2,0K jesienią, natomiast zimą mamy do czynienia
z jeziorem chłodu: w Jeziorzanach jest
średnio o 1,7K cieplej niż na al. Krasińskiego. Wiosną i jesienią sytuacje prezentowane przez skupienia nr 3 charakteryzują się
przewagą warunków bezchmurnych lub
z małym zachmurzeniem, zaś zimą przeważa duże zachmurzenie ogólne. W więk170

Tab. 7.5. Częstość występowania poszczególnych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru
z danego sektora i typów sytuacji synoptycznych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010))
zimą 2009/2010. w wydzielonych skupieniach
Table 7.5. Frequency of particular values
of cloudiness, wind direction and types
of synoptic situations (according to the calendar
of synoptic situations by T. Niedźwiedź (2010))
in the clusters obtained for winter 2009/2010

Objaśnienia jak w tabeli 7.2.
Explanations like in table 7.2.
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szości przypadków w Balicach i Igołomi wiatr wieje ze wschodu i północnego wschodu, w Libertowie z południa. Struktura termiczna obszaru krakowskiego kształtuje się
w tych wyjątkowych sytuacjach nieco odmiennie w każdej porze roku. Wiosną w punktach
położonych na południowej wierzchowinie i na Wysoczyźnie, w mieście i poza miastem
(ul. Bojki, ul. Mała Góra, Libertów) jest cieplej niż na al. Krasińskiego o około 2K, podobnie jak przy Teatrze im. J. Słowackiego. Jesienią, oprócz wyżej wymienionych, cieplej jest także w punktach: ul. Czajna, Rzozów, Chorągwica i Kocmyrzów. Zimą natomiast tylko centrum miasta i punkt przy ul. Ojcowskiej mają temperaturę nieco niższą od
al. Krasińskiego (do 1,0K), zaś we wszystkich pozostałych punktach jest wyraźnie cieplej
niż w centrum miasta (najwięcej ul. Bojki: 4,4K). Szczegółowa analiza przypadków zaklasyﬁkowanych do skupień nr 3 wskazuje, że wiosną opisana struktura termiczna była związana z przypadkami wystąpienia wiatru halnego w Tatrach (co zostało opisane w rozdziale 5) lub pogody bezchmurnej i bezwietrznej, kiedy to w dzień cały obszar intensywnie
się nagrzewał, a w nocy wychładzał. Podobnie jest jesienią: tak duże różnice są związane
z występowaniem pogody bezchmurnej i bezwietrznej, towarzyszącej oddziaływaniu na
obszar Polski południowej ośrodka wysokiego ciśnienia. Tworzą się wtedy inwersje termiczne o bardzo dużej intensywności, o czym świadczy duży średni gradient pionowy
właściwy skupieniom nr 3. Mają one jednak najwyraźniej mały zasięg pionowy, do 50 m
ponad dnem doliny, a tereny wyżej położone są ponad nimi. Czasem w takich warunkach
rano tworzą się w dolinie Wisły gęste mgły, a ponieważ wyżej położone części miasta
znajdują się powyżej nich, skutkuje to dużymi różnicami temperatury. Zimą duże różnice temperatury są związane z występowaniem wiatru halnego w Tatrach lub gęstej mgły
w dolinie Wisły.
Kolejna grupa skupień to te, które reprezentują występowanie dużych różnic dodatnich, oznaczających, że w danych punktach jest chłodniej niż w centrum miasta. Zimą
takie sytuacje nie występują, natomiast wiosną jest to skupienie 4 (o częstości występowania 26,3%), latem 2 (36,0%), a jesienią 1 (29,3%) (tab. 7.1). Jeziorzany, Garlica i punkt przy
ul. Czajnej mają wtedy niższe temperatury niż centrum miasta o około 3,5−4K, zaś pozostałe punkty – o około 1–2K. Teren miasta w dnie doliny, na Wysoczyźnie i na skłonie
Wyżyny charakteryzuje małe zróżnicowanie temperatury (z wyjątkiem terenów zielonych
i ul. Czajnej). Są to zatem sytuacje z największą średnią intensywnością m.w.c. w dnie
doliny. Sytuacjom tworzącym skupienie 4 wiosną towarzyszy duży gradient pionowy temperatury (-3,2°C·100 m-1), małe prędkości wiatru w dolinie, większe na wierzchowinie,
bezchmurne niebo i wiatr wiejący z północy i wschodu. Latem dla skupienia 2 charakterystyczne są warunki małego zachmurzenia, przeważają sytuacje antycyklonalne i wschodni
oraz północno-wschodni kierunek wiatru (tab. 7.3). Jesienią skupienie 1 charakteryzuje się tym, że w pozamiejskim proﬁlu S-N w części wschodniej jest wyraźnie cieplej niż
w proﬁlu w części zachodniej. Część miasta położona na Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny ma wyraźnie niższą temperaturę od dna doliny. Średni gradient pionowy jest dość
duży (-2,5°C·100 m-1), średnie prędkości wiatru podobne jak w przypadku występowania dużych różnic ujemnych. Przeważają sytuacje antycyklonalne (75%) i wiatr z sektora
wschodniego (tab. 7.1 i 7.4).
Pozostałe skupienia (wiosną: 1, o częstości występowania 28,7%, latem: 3, 38,2%
i zimą: 1, 12,3%) prezentują sytuacje pośrednie między opisanymi powyżej.
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Powyższe analizy pokazują, że występowanie największych dodatnich różnic temperatury na obszarze krakowskim (oznaczających, że w danych punktach jest chłodniej niż
w centrum miasta) jest związane z występowaniem różnic dodatnich na całym badanym
terenie i z największą intensywnością m.w.c. w dnie doliny w porównaniu do innych skupień, przy równoczesnym relatywnie niewielkim zróżnicowaniu termicznym na pozostałym obszarze. Zimą takie sytuacje nie występują, a w pozostałych porach roku osiągają
częstość około 30%. Natomiast występowanie największych ujemnych różnic temperatury
na obszarze krakowskim (oznaczających, że w danych punktach jest cieplej niż w centrum
miasta) wiąże się z dużym zróżnicowaniem termicznym terenu, część punktów ma wyższą, a część niższą temparaturę od centrum miasta. Latem takie sytuacje nie występują,
natomiast w pozostałych porach roku tworzą skupienia o najmniejszej częstości (od 3,7%
zimą do 16,7% jesienią).
Przedstawiona charakterystyka wyróżnionych skupień, które można utożsamić z typami struktury termicznej obszaru krakowskiego, jest kolejnym elementem służącym do
stworzenia modelu funkcjonowania tejże struktury. Należy przy tym wziąć pod uwagę
wyniki analiz materiałów, tak z wieloletnich, tradycyjnych obserwacji i pomiarów, jak
też z krótszych pomiarów automatycznych. Pod pojęciem modelu kryje się zestaw reguł
opisujących i objaśniających funkcjonowanie struktury termicznej obszaru krakowskiego
w cyklu rocznym. Pod uwagę wzięto jedynie okres nocy.
Obecność miasta w dolinie powoduje nocą zanik na terenie zurbanizowanym, zlokalizowanym w dnie doliny, zastoiska chłodnego powietrza. Prowadzi to do dużych kontrastów termicznych między miastem i obszarem pozamiejskim w tej formie terenu, gdyż na
obszarach pozamiejskich takie zastoisko się tworzy. Modyﬁkacja bilansu cieplnego przez
teren zurbanizowany powoduje, że gradient pionowy temperatury nad miastem jest dużo
mniejszy niż poza miastem. Obszary zabudowane usytuowane na wypukłych formach terenu, około 50 m ponad dnem doliny, znajdują się zarazem w tej części objętości powietrza zajmującego dolinę, gdzie gradient pionowy jest niewielki. Pomiary przeprowadzone
w okresie 03.2009−01.2010 r. pokazały, że wiosną i latem sytuacje inwersyjne występowały
w godzinach nocnych w mieście w około 40−50% przypadków, a poza miastem 70−80%.
Jesienią w godzinach nocnych udziały te spadały do 30−40% w mieście i 50−60% poza
miastem. Zimą inwersje zdarzały się najrzadziej (10−20%) i różnice między miastem
i obszarem pozamiejskim były niewielkie. Gradienty >4,0°C·100 m-1 występowały głównie
w nocy i kilkakrotnie częściej poza miastem niż w mieście. Obszary o takim samym typie
zabudowy, ale położone w dnie doliny i około 50 m ponad dnem doliny charakteryzują
się odmiennymi warunkami termicznymi. W mieście zazwyczaj obserwuje się normalne
uwarstwienie termiczne (niższe temperatury około 50 m ponad dnem doliny niż w dnie
doliny), przy wspomnianym słabym gradiencie ujemnym, zaś poza miastem, w tej samej
formie terenu i porównując punkty na tych samych wysokościach względnych – inwersję
przy relatywnie dużym gradiencie dodatnim. W rezultacie obszary położone w mieście
około 50 m ponad dnem doliny, zwłaszcza w jego południowej części, są tak samo ciepłe
jak obszary wierzchowin poza miastem i wyraźnie cieplejsze od punktów pozamiejskich
położonych około 50 m ponad dnem doliny. Jednak intensywność m.w.c. jest największa w
dnie doliny i wynika z tworzenia się tam poza miastem zastoisk zimnego powietrza, spływającego katabatycznie do obniżeń terenu. Intensywność m.w.c. na terenach położonych
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około 50 m ponad dnem doliny wynika z różnic w pionowych gradientach temperatury
w mieście i poza miastem. W przebiegu rocznym największe wartości intensywności m.w.c.
występują wiosną i latem, kiedy zróżnicowanie termiczne obszarów pozamiejskich także
jest największe. W dnie doliny w zabudowie śródmiejskiej we wszystkich porach roku
m.w.c. pojawia się w ponad 95% okresu nocy. Tam też najczęściej jej intensywność osiąga
największe wartości, przekraczające 6K. Wiosną i latem średnia intensywność m.w.c. dla
zabudowy w dolinie jest większa o 1−2K niż około 50 m ponad dnem doliny, jesienią różnica ta maleje do 0,5−1K, a zimą do <0,5K. Od wiosny do jesieni w dnie doliny częstość
występowania m.w.c. jest o około 20% wyższa niż około 50 m ponad dnem doliny, zimą zaś
przewaga ta topnieje do zaledwie 4%. Wiosną i latem w dnie doliny częstość różnic >3,0K
stanowi około 30−40% wszystkich przypadków, a około 50 m ponad dnem doliny 2−10%.
Jesienią różnica spada do 5−10%, a zimą takie wysokie różnice w obu obszarach praktycznie nie występują. Części miasta położone około 50 m ponad dnem doliny po północnej
i południowej stronie badanego terenu funkcjonują według innego reżimu termicznego
niż części miasta położone poniżej w dnie doliny. Zwłaszcza w przypadku południowej
części miasta można stwierdzić, że tereny zurbanizowane położone około 50 m nad dnem
doliny mają warunki termiczne znacznie bardziej zbliżone do warunków wierzchowiny
Pogórza Wielickiego, znajdującej się kolejne 50 m wyżej, niż do warunków centrum miasta. Północna część miasta, położona około 50 m ponad dnem doliny, jest nocą znacznie
chłodniejsza od południowej i ta dysproporcja wydaje się skutkiem wpływu złożonej, lokalnej cyrkulacji powietrza, a być może także podłoża geologicznego i pokrywy glebowej. O ile część południowa ma warunki termiczne zbliżone do wierzchowin Pogórza
Wielickiego, to części północnej bliżej pod tym względem do dna doliny poza miastem
(ryc. 7.2). Ponadto widoczna jest odmienność termiczna wschodniej i zachodniej części
doliny, przy czym ponownie zależności dla terenów miejskich są inne niż dla pozamiejskich; w mieście część wschodnia jest chłodniejsza niż zachodnia, a poza miastem odwrotnie. W tym przypadku znaczenie ma większa szerokość doliny w części wschodniej,
co wiąże się z lepszym przewietrzaniem terenów zabudowanych, zaś odmienność termiki
terenów pozamiejskich jest najprawdopodobniej skutkiem oddziaływania na te obszary
kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, co zostanie omówione w rozdziale 8.
Biorąc pod uwagę dane o temperaturze powietrza z automatycznych pomiarów stacjonarnych i mobilnych oraz wyniki analizy skupień, podjęto próby opracowania rycin
przedstawiających przestrzenny rozkład temperatury powietrza w godzinach nocnych
w wybranych typach struktury termicznej obszaru krakowskiego. Niestety, poczynania
te nie zostały uwieńczone sukcesem, ale wytyczono kierunki działań na przyszłość, mające umożliwić osiągnięcie tego celu. Podstawowym problemem jest brak szczegółowych
danych cyfrowych o użytkowaniu terenu w obszarze krakowskim w postaci warstwy aplikowalnej do programów GIS. Materiały dostępne w tym zakresie (np. z bazy Corine Land
Cover) charakteryzują się niezadowalającym poziomem szczegółowości. To implikuje
brak szczegółowych danych np. o szorstkości terenu czy informacji o emisji ciepła sztucznego. Opracowanie takich danych jest zadaniem bardzo czasochłonnym i wykracza poza
ramy niniejszych badań. Kolejny problem to uwzględnienie występowania inwersji temperatury, „asymetrii termicznej” i złożonej lokalnej cyrkulacji powietrza. Ekstrapolacja
wyników pomiarów punktowych i mobilnych na cały obszar krakowski nie może zatem
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Ryc. 7.2. Średnie sezonowe wartości intensywności m.w.c. (K) i pionowego gradientu temperatury
(°C·100 m-1) w północnej i południowej części obszaru badań nocą w lecie 2009 r.
Figure 7.2. Mean seasonal values of UHI intensity (K) and vertical lapse grade (°C·100 m-1)
in the northen and southern part of the study area in the night time, in summer 2009
Objaśnienia: Kr – al. Krasińskiego, Bo – ul. Bojki, J – Jeziorzany, R – Rzozów, L – Libertów,
O – ul. Ojcowska, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana.
Explanations: Kr – Krasińskiego St., Bo – Bojki St., J – Jeziorzany, R – Rzozów, L – Libertów,
O – Ojcowska St., Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana.

polegać na prostej interpolacji. Konieczne jest zastosowanie znacznie bardziej zaawansowanych, wielowymiarowych metod aproksymacji, uwzględniających możliwe błędy
wynikające z ograniczonej liczby stałych punktów pomiarowych i reprezentatywności danych z pomiarów mobilnych jedynie dla relatywnie krótkiego czasu i wybranych warunków pogodowych. Wszystkie opisane działania wymagają zaangażowania i współpracy
interdyscyplinarnego zespołu badawczego i pozostaje mieć nadzieję, że będą pokłosiem
poczynań opisanych w niniejszej książce.
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Zmiany struktury
mezoklimatu miasta

W okresie 1971−2005 na obszarze krakowskim wiele lokalnych czynników klimatotwórczych uległo zmianom (rozdział 3). Rodzi się zatem pytanie: czy znalazło to odbicie
w zmianach klimatu lokalnego? Istotą badania klimatu miasta jest określanie różnic elementów meteorologicznych między obszarem miejskim i pozamiejskim oraz poszukiwanie czynników je warunkujących. Zatem badanie zmian klimatu miasta to analizowanie
zmian tychże różnic.

8.1. Zmiany struktury termicznej obszaru krakowskiego
w latach 1971−2005
Analiza rycin 5.1−5.7 umożliwia prześledzenie zmian sezonowych wartości podstawowych wskaźników termicznych i poszukiwanie przyczyn różnic zaobserwowanych między latami 1991−1995 (tab. 5.1) oraz 1991−2005 (tab. 5.3). Na szczególną uwagę zasługują
przebiegi sezonowych wartości temperatury minimalnej (ryc. 5.6). We wszystkich porach
roku widoczna jest zmiana dotycząca Balic i Igołomi. Do 1996−1998 roku (zależnie od
pory roku) w Igołomi temperatura prawie zawsze była wyższa, zaś potem − niższa niż
w Balicach. Aby dokładniej zanalizować tę zaobserwowaną zmianę, porównano dwa pięciolecia: 1991−1995, reprezentujące okres, kiedy w Igołomi było cieplej niż w Balicach,
i 2001−2005, kiedy w Igołomi było chłodniej niż w Balicach. Dla każdego z tych okresów
obliczono codzienne różnice w temperaturze minimalnej między Igołomią i Balicami.
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W latach 1991−1995 częstość różnic dodatnich, wskazujących, że w Igołomi było cieplej
nocą, wynosiła 66%, zaś w latach 2001−2005 wartość ta spadła do 38%. Ponadto w pierwszym okresie różnice dodatnie >3,0K stanowiły 0,9% wszystkich różnic, podobnie jak różnice ujemne <-3,0K, zaś w drugim okresie udział różnic dodatnich >3,0K prawie nie uległ
zmianie (0,8%), ale znacznie wzrósł odsetek różnic ujemnych <-3,0K: do 3,7%.
Zaobserwowane zmiany nie mają wytłumaczenia w przyczynach naturalnych. Warunki cyrkulacji atmosfery w obu okresach nie różniły się znacząco. Również użytkowanie
terenu wokół obu stacji nie uległo znaczącym zmianom, zaś zmiany w Balicach, opisane
w rozdziale 4, miały miejsce znacznie wcześniej lub później.
Poszukując przyczyn zaobserwowanego zjawiska, zwrócono zatem szczególną uwagę
na wybrane czynniki antropogeniczne. Założono, że Igołomia podlega wpływowi kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie (obecna nazwa: ArcelorMittal Poland Oddział
Kraków). Stacja jest co prawda oddalona o około 9 km od granic kombinatu, zawsze była
traktowana jak stacja pozamiejska, ale z drugiej strony zaobserwowane różnice trudno
wytłumaczyć inaczej, jak zmianami w napływie ciepłego powietrza znad tego wielkiego
zakładu produkcyjnego. Istotnym czynnikiem, który może tłumaczyć opisaną zmianę
w przebiegu sezonowych wartości temperatury jest modernizacja produkcji w kombinacie,
jaka miała miejsce w 1996 r. Uruchomiono wtedy linię Ciągłego Odlewania Stali (Historia...
2009) i zamknięto trzy walcownie, a ta zmiana technologii spowodowała znaczący spadek
emisji ciepła antropogenicznego do atmosfery (informacja ustna od Pani dr L. Luchter,
IGiGP UJ). Warto w tym miejscu wspomnieć, że w latach 70. XX w. kombinat emitował
około cztery razy więcej ciepła niż dochodziło do tego obszaru w postaci promieniowania
słonecznego (Lewińska i in. 1990). Aby ten czynnik uznać za istotny, konieczne jest powiązanie go z innymi uwarunkowaniami lokalnymi. Balice położone są na zachód tak od
centrum Krakowa, jak też od kombinatu, zaś Igołomia − na wschód od nich. Zaobserwowana zmiana dotyczy temperatury minimalnej powietrza, która zwykle występuje w nocy.
Jak już wspomniano, dla tej pory doby charakterystyczne jest występowanie na obszarze
krakowskim inwersji termicznych. Ponadto na omawianym terenie przeważają wiatry zachodnie. Jeśli założyć, że inwersje są zwykle o relatywnie niewielkiej miąższości, to można
przyjąć, że ciepło antropogeniczne jest przemieszczane na stronę zawietrzną miasta nie
w postaci klasycznego „bąbla” ciepłego powietrza na wysokości kilkudziesięciu/kilkuset
metrów n.p.g. (w każdym razie nie tylko tak), ale w całej warstwie podinwersyjnej. Dociera
ono do Igołomi także w warstwie przygruntowej i jest rejestrowane w klatce na wysokości
2 m n.p.g. Argumentem wspierającym takie rozumowanie mogą być obserwacje W. Milaty
(opisane w pracy S. Milaty z 1959 r.), który stwierdził grawitacyjny przepływ powietrza
w obrębie doliny Wisły z zachodu na wschód w czasie trwania inwersji termicznych. Ponadto rozważania przedstawione w poprzednich rozdziałach wspierają hipotezę o dobrze
rozwiniętej cyrkulacji lokalnej w warstwie podinwersyjnej, w dolinie Wisły. Konsekwencją przyjęcia takiej hipotezy jest m.in. konieczność weryﬁkacji charakteru stacji w Igołomi
z punktu widzenia badania klimatu miasta w Krakowie; w świetle przedstawionych hipotez nie jest to stacja pozamiejska, lecz stacja pozostająca w zasięgu m.w.c. generowanej
przez kombinat metalurgiczny.
Aby zweryﬁkować przedstawioną hipotezę, wyselekcjonowano noce z dużymi różnicami temperatury minimalnej między Balicami a Igołomią w okresie 2000−2005,
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a następnie, dzięki uprzejmości i pomocy Pracowników Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW Oddział w Krakowie, przeprowadzone zostały
dla wybranych przypadków analizy z wykorzystaniem preprocesora meteorologicznego
CALMET (Scire, Robe, Fernau, Yamartino 2000). Celem było rozpoznanie warunków
lokalnej cyrkulacji powietrza. Na badanym obszarze pomiary prędkości i kierunku wiatru są wykonywane tylko w kilku punktach, na stacjach meteorologicznych, co nie daje
wystarczających materiałów do szczegółowych rozważań, a organizacja automatycznych
pomiarów anemologicznych w wielu punktach jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym i trudnym organizacyjnie. Rycina 8.1 przedstawia wyniki modelowania pola wiatru
na wysokości 10 m n.p.g., w rozdzielczości przestrzennej 1 km, uzyskane przy użyciu preprocesora meteorologicznego CALMET, który jest dedykowany modelowi rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza CALPUFF (Scire, Strimaitis, Yamartino 2000). Wejściowymi danymi do modelu CALMET były prognostyczne dane meteorologiczne z modelu
ALADIN i dane pomiarowe z meteorologicznej stacji miejskiej IMGW w Czyżynach. Przy
obliczaniu pola wiatru w modelu CALMET uwzględniono parametryzację kinematycznych i blokujących efektów terenu, czyli wpływ zróżnicowania rzeźby terenu na pionową
składową wiatru, zależny od średniej prędkości wiatru na danym obszarze, stabilności
atmosfery i różnic wysokości względnej. Jak widać na ryc. 8.1e, w dniu 28.05.2005 r., kiedy
temperatura minimalna w Igołomi wyniosła 20,7°C, a w Balicach 13,1°C, o godz. 03 UTC
na całym obszarze wystąpiły bardzo małe prędkości wiatru (<0,3 m·s-1), o kierunku z SW
i SSW. Dane sodarowe ze stacji w Czyżynach z tej nocy potwierdziły występowanie stabilnej niskiej inwersji dolnej o średniej wysokości 260 m. Stacja w Balicach zanotowała ciszę
atmosferyczną. W takich warunkach nie dochodzi do intensywnego mieszania powietrza
miejskiego z pozamiejskim i najprawdopodobniej ciepłe powietrze znad kombinatu, pozostające wewnątrz warstwy inwersyjnej, zostało przetransportowane przez słaby wiatr zachodni na wschód od miasta, co zarejestrowała stacja w Igołomi. Natomiast 26.06.2005 r.
(ryc. 8.1f), kiedy temperatura minimalna w Igołomi wyniosła 16,2°C, a w Balicach 19,8°C,
o godz. 03 UTC, wiał umiarkowanie silny wiatr z zachodu (ok. 6 m·s-1). Stacja w Balicach
zanotowała w terminach nocnych (01 i 06 UTC) wiatr o prędkości 4 m·s-1, wiejący z kierunku W. Dane sodarowe wskazują na występowanie początkowo warstwy inwersyjnej
o średniej wysokości 400 m, która jednak stopniowo stawała się coraz słabsza. W takiej
sytuacji dochodzi do intensywnego mieszania powietrza i ciepłe powietrze znad kombinatu nie dociera do stacji w Igołomi. Aby potwierdzić zaobserwowane prawidłowości,
dodatkowo zostały zanalizowane dane z okresu 11−14.09.2004 r. (ryc. 8.1a−d), ponieważ
11, 12 i 14.09 temperatura minimalna w Igołomi była wyższa niż w Balicach odpowiednio
o 4,4K, 4,4K i 5,1K. W tych dniach w terminach nocnych (01 i 06 UTC) w Balicach zanotowano ciszę atmosferyczną. Uzyskane wyniki potwierdzają, że występowanie znacznego
uprzywilejowania termicznego Igołomi jest związane ze słabym wiatrem wiejącym z kierunku W; o godz. 3 UTC prędkość wiatru na badanym obszarze wynosiła 11.09.2004 r.:
0,3−1,1 m·s-1 (SSW/S), 12.09.2004 r.: 0,8−2,8 m·s-1 (WSW/SW), 13.09.2004 r.: 0,7−1,6 m·s-1
(WNW/NW), 14.09.2004 r.: 0,3−1,7 m·s-1 (WSW/SW). Analiza danych sodarowych ze
stacji w Czyżynach wskazała, że w dniu 11.09.2004 r. nocą występowała wyraźna warstwa
inwersyjna o średniej wysokości 460 m, 12.09.2004 r. – 380 m, 13.09.2004 r. – 310 m, ale
mniej wyraźna niż poprzednio i 14.09.2004 r. – 240 m, a następnie inwersja wzniesiona.
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W rozdziale 5 zwracano uwagę na przypadki znacznego zróżnicowania kierunku
i prędkości wiatru na stacjach meteorologicznych obszaru krakowskiego w czasie nocy
z dużym zróżnicowaniem termicznym, a tymczasem ryc. 8.1 pokazuje dużą jednorodność
pola wiatru. Rozbieżność ta jest związana z dokładnością danych wejściowych do modelu. Jak wspomniano CALMET wykorzystywał dane prognostyczne z modelu ALADIN
i dane pomiarowe z Czyżyn. Model ALADIN prognozuje parametry wiatru dla obszaru
krakowskiego w 12 punktach węzłowych, a mezoregionalne zróżnicowanie rzeźby terenu
jest tam uwzględniane w niewielkim stopniu, bo też celem jest prognoza w większej skali
przestrzennej. CALMET uwzględnia wpływ rzeźby w większym, ale wciąż niewystarczającym stopniu i trwają prace nad dostosowaniem modelu do potrzeb prognozowania dyspersji zanieczyszczeń na obszarze krakowskim. Rzeźba terenu na obszarze krakowskim
jest bardzo zróżnicowana, co generuje liczne lokalne modyﬁkacje pola wiatru, niezwykle
trudne do uwzględnienia w modelu. Niemniej jednak uzyskane wyniki należy uznać za
wiarygodne, choć nieco zgeneralizowane w stosunku do faktycznego zróżnicowania kierunku i prędkości wiatru na obszarze krakowskim.
Dodatkową przesłanką wspierającą powyższe objaśnienia mogą być doświadczenia
szybowników latających na terenach wokół Krakowa, którzy potwierdzają, że na wschód
od kombinatu bardzo często występują silne prądy powietrzne wskazujące na dużą dostawę ciepła do atmosfery i przenoszenie tego powietrza na wiele kilometrów na wschód od
kombinatu, daleko za Igołomię (informacja ustna od Pana mgr B. Smagowicza, IMGW,
Oddział Kraków).
Aby dodatkowo sprawdzić zasadność przedstawionej hipotezy, zestawiono średnie
sezonowe temperatury minimalne dla stacji w Balicach, Igołomi i Borusowej w latach
1973−2005. Borusowa jest stacją IMGW położoną także w dolinie Wisły, w terenie rolniczym, ale 65 km na wschód od centrum Krakowa, zatem z pewnością nie podlega wpływom kombinatu i może w tym wypadku służyć za stację referencyjną. Analiza ryc. 8.2
wskazuje, że w Igołomi temperatura była zazwyczaj najwyższa we wszystkich porach roku
w całym okresie od 1973 do 1996−1998 r.,
potem najwyższe wartości były w Balicach,
Tab. 8.1. Średnie sezonowe wartości temperatuco potwierdza wcześniej zaobserwowane
o
ry powietrza ( C) w Balicach, Igołomi
prawidłowości.
Zimą, jak to już było wspoi Borusowej w latach 1973–2005
minane we wcześniejszych rozdziałach,
Table 8.1. Mean seasonal values of air temperazróżnicowanie termiczne obszaru krakowture (oC) in Balice, Igołomia and Borusowa
skiego jest niewielkie i takie też jest ono
in the years 1973–2005
między omawianymi stacjami, natomiast
w pozostałych porach roku w Borusowej
jest najczęściej znacznie chłodniej niż na
pozostałych stacjach i brak tam trendów
zmian podobnych do tych, jakie występują
w przypadku Igołomi. Tabela 8.1 przedstaObjaśnienia: st. – stacja, w – wiosna, l – lato,
wia średnie sezonowe temperatury na baj – jesień, z – zima.
danych stacjach w wieloleciu 1973−2005.
Explanations: st. – station, w – spring,
We wszystkich porach roku w Borusowej
l – summer, j – autumn, z – winter.
było najchłodniej, a w Igołomi najcieplej.
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Ryc. 8.1. Pole wiatru na obszarze krakowskim o godz. 03 UTC na wysokości 10 m n.p.g. według
analizy z wykorzystaniem preprocesora CALMET oraz wyniki pomiarów sodarowych na stacji
Kraków-Czyżyny w dniach: a) 11.09.2004 r., b) 12.09.2004 r., c) 13.09.2004 r., d) 14.09.2004 r.,
e) 28.05.2005 r., f) 26.06.2005 r.
Figure 8.1. Wind ﬁeld in the Kraków area at 03 UTC at the height of 10 m above the ground according to the CALMET analysis, together with the results of sodar measurements from the station
Kraków-Czyżyny for the following nights: a) 11.09.2004, b) 12.09.2004, c) 13.09.2004, d) 14.09.2004,
e) 28.05.2005, f) 26.06.2005
Objaśnienia: wielkości strzałek odzwierciedlają prędkość wiatru: 1 mm – 1 m·s-1.
Ezplanations: arrows’ size corresponds to the wind speed: 1 mm – 1 m·s-1.
Opracowanie rycin: / Figures by: Monika Hajto, Jolanta Godłowska i Wojciech Rozwoda.

Ryc. 8.1b. / Fig. 8.1b.

Ryc. 8.1c. / Fig. 8.1c.

Ryc. 8.1d. / Fig. 8.1d.

Ryc. 8.1e. / Fig. 8.1e.

Ryc. 8.1f. / Fig. 8.1f.

Zmiany struktury mezoklimatu miasta

Ryc. 8.2. Średnie sezonowe wartości temperatury minimalnej powietrza (oC) w Balicach, Igołomi
i Borusowej w latach 1973–2005
Figure 8.2. Mean seasonal values of minimum air temperature (oC) in Balice, Igołomia and Borusowa
in the years 1973–2005
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Aby stwierdzić, czy różnice w wartościach średnich są istotne statystycznie, przeprowadzono test znaków wykorzystując pakiet statystyczny Statistica. Posłużono się statystyką nieparametryczną, gdyż badane serie nie charakteryzowały się rozkładem normalnym. We wszystkich porach roku różnice między Igołomią i Borusową okazały się istotne
statystycznie na poziomie p<0,05, zaś różnice między Balicami i Igołomią były istotne
statystycznie tylko wiosną, co wskazuje, że termika Igołomi podlega silnym wpływom
Krakowa i stacja ta nie powinna być traktowana jako pozamiejska. Przytoczone argumenty zdają się potwierdzać, że zmiany termiki terenów pozamiejskich w dolinie Wisły na
obszarze krakowskim po roku 1989 są związane ze znacznymi zmianami emisji ciepła antropogenicznego, którego dyspersja na badanym terenie jest ściśle związana z rolą rzeźby
w kształtowaniu pola temperatury powietrza.
Rycina 8.3 przedstawia zmiany średniej sezonowej temperatury minimalnej na stacjach reprezentujących wierzchowiny zamykające dolinę Wisły od północy i południa,
czyli w Garlicy i Libertowie, a także w Balicach. Widoczna jest, podobnie jak poprzednio,
duża zmienność badanego elementu z roku na rok, brak wieloletnich trendów zmian na
poszczególnych stacjach, a w zakresie różnic między stacjami można jedynie stwierdzić,
że w tym samym czasie, gdy wartości temperatury w Igołomi stały się niższe niż w Balicach, wzrosła różnica między Balicami i Garlicą; w Garlicy także wystąpiły niższe wartości temperatury. Biorąc pod uwagę to, że przedstawione w poprzednich rozdziałach dane
wskazują, iż Garlica często znajduje się w zasięgu warstwy inwersyjnej, a wiatry wschodnie są drugie pod względem częstości w Krakowie, można wnioskować, że prawidłowości
zaobserwowane dla Igołomi znajdują swe odbicie także w danych z Garlicy.
Przedstawione wyniki sugerują ponownie, że w przypadku badania klimatu miejskiego Krakowa z dużą ostrożnością powinno się stosować metodykę wykorzystaną w pracach
Lewińskiej i in. (1982), czyli porównywanie danych pomiarowych z różnych punktów
w mieście z uśrednioną wartością dla całego tła pozamiejskiego, kiedy uśrednienie to dotyczy danych z tylko kilku stacji pozamiejskich, położonych w różnych formach terenu
i na różnej wysokości względnej i bezwzględnej.
Mając na uwadze przedstawione powyżej wyniki, uznano, że analizę wieloletniej
zmienności różnic temperatury między miastem i obszarem pozamiejskim, czyli intensywności m.w.c., można przeprowadzić tylko dla stacji w Balicach, jako stacji pozamiejskiej, i stacji w Ogrodzie Botanicznym, jako stacji miejskiej (pamiętając przy tym o zastrzeżeniach co do reprezentatywności stacji w Ogrodzie dla terenu śródmieścia Krakowa,
opisanych w rozdziale 4). Igołomia nie jest bowiem stacją w pełni pozamiejską, zaś analizy
zamieszczone w rozdziale 5 pokazały, że stacje w Garlicy i Libertowie reprezentują mezoklimaty właściwe innym mezoregionom niż dolina Wisły, zatem dane z tych stacji nie
mogą być wykorzystane do porównania z danymi z Ogrodu Botanicznego celem poszukiwania wpływu zmian antropogenicznych na klimat lokalny. W latach 1971−2005 miasto
przede wszystkim wkraczało na wypukłe formy terenu znajdujące się na północ i południe od centrum miasta. Brak wieloletnich pomiarów z tych obszarów uniemożliwia prześledzenie wieloletnich zmian klimatu lokalnego spowodowanych zabudową. Natomiast
interesujące wydaje się następujące pytanie: czy rozbudowa miasta spowodowała wzrost
intensywności m.w.c. w jego centrum, jak to się obserwuje w wielu miastach (por. rozdział 1)
Jak pokazały wyniki analiz zaprezentowane w poprzednich rozdziałach, rzeźba terenu
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Ryc. 8.3. Średnie sezonowe wartości temperatury minimalnej powietrza (oC) w Balicach,
Libertowie i Garlicy Murowanej w latach 1971–2005
Figure 8.3. Mean seasonal values of minimum air temperature (oC) in Balice, Libertów
and Garlica Murowana in the years 1971–2005
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jest w przypadku takiego miasta jak Kraków istotniejszym czynnikiem kształtującym temperaturę powietrza na terenie zurbanizowanym niż użytkowanie terenu. Aby odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie, zbadano przebieg i zmienność różnic temperatury
o godz. 00 UTC i wartości temperatury minimalnej między Balicami i Ogrodem Botanicznym w nocy w okresie 1971−2005. Obliczono dobowe, a następnie średnie sezonowe różnice (ryc. 8.4). Cechą charakterystyczną wszystkich serii danych jest ich duża zmienność
z roku na rok. Dla 35-letnich serii różnic wyznaczono równania trendu liniowego i okazało się, że w przypadku godz. 00 UTC zawsze były to trendy malejące i istotne statystycznie na poziomie p<0,05. W przypadku serii wartości temperatury minimalnej wszystkie
trendy okazały się malejące, lecz tylko dla wiosny trend był istotny statystycznie. Następnie podzielono każdą serię na dwa podokresy: 1972−1988 i 1989−2005, reprezentujące
odmienne warunki zanieczyszczenia powietrza i emisji ciepła antropogenicznego w Krakowie (patrz rozdział 3), i obliczono średnie wieloletnie sezonowe różnice temperatury
o godz. 00 UTC i temperatury minimalnej między Ogrodem Botanicznym i Balicami
(tab. 8.2). We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem temperatury minimalnej jesienią,
stwierdzono zmniejszenie się różnic temperatury, czyli intensywności m.w.c.

Ryc. 8.4. Średnie sezonowe wartości różnic temperatury minimalnej i temperatury
o godz. 00 UTC (K) między Ogrodem Botanicznym i Balicami w latach 1971–2005
Figure 8.4. Mean seasonal values of minimum air temperature and air temperature at 00 UTC (K)
between the Botanical Garden and Balice in the years 1971–2005
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Ponieważ serie te mają rozkłady znacznie odbiegające od rozkładu normalnego, zastosowano statystykę nieparametryczną, test znaków, aby sprawdzić, czy wartości średnie
z obu podokresów w poszczególnych porach roku różnią się od siebie statystycznie istotnie.
Różnice okazały się istotne na poziomie p<0,05 dla wiosny, lata i jesieni o godz. 00 UTC.
Dodatkowo dla każdej serii wyznaczono równania trendu liniowego i okazało się, że
w pierwszym podokresie we wszystkich porach roku trendy były nieistotne statystycznie, zaś w drugim podokresie zanotowano istotny statystycznie trend malejący tylko zimą
i wiosną, tak dla danych o godz. 00 UTC, jak też dla temperatury minimalnej. Statystyka
F potwierdziła słuszność hipotezy o liniowości badanych związków.
Powyższe rezultaty dają podstawy do wysnucia pewnych wniosków dotyczących wieloletniej zmienności m.w.c. w Krakowie dla części miasta znajdującej się w dnie doliny,
choć z dość sporym marginesem niepewności. Tylko dla wiosny wszystkie wskaźniki
Tab. 8.2. Średnie sezonowe różnice temperatury (K) o godz. 00 UTC (∆t. 00 UTC) i temperatury
minimalnej (∆t.min.) między Ogrodem Botanicznym i Balicami w latach 1972–1988 i 1989–2005
Table 8.2. Mean seasonal air temperature diﬀerences (K) at 00 UTC (∆t. 00 UTC) and diﬀerences
in minimum temperature (∆t.min.) between the Botanical Garden and Balice stations
in the years 1972–1988 and 1989–2005

Objaśnienia: w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima.
Explanations: w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter.

są istotne statystycznie i wszystkie wskazują na zmniejszanie się intensywności m.w.c.
W pozostałych porach roku te wskaźniki, które są istotne statystycznie, także wskazują
na zmniejszanie się różnic temperatury między stacją miejską i pozamiejską po 1989 r.
Co jednak ciekawe, w seriach z podokresu 1972−1988 należało się spodziewać sygnałów
świadczących o wzroście intensywności m.w.c., związanej z rozwojem miasta w tym okresie, a tymczasem nie ujawnił się on w badanych seriach. Można zatem stwierdzić, że rozwój
przestrzenny miasta, postępujący na stokach, nie odbił się na intensywności m.w.c. mierzonej w dolinie. Sygnały świadczące o zmniejszaniu się intensywności m.w.c. po 1989 r.
można powiązać z tym, że emisja ciepła antropogenicznego ze źródeł komunalnych została ograniczona poprzez modernizację sieci grzewczych, izolację budynków itp., wiele
zakładów przemysłowych działających w mieście ograniczyło produkcję lub zmodernizowało procesy technologiczne, ograniczając przy okazji emisję ciepła, przede wszystkim
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie znacząco zmniejszył emisję ciepła do atmosfery.
Wyniki zaprezentowane w rozdziale 5 pozwalają stwierdzić, że przy inwersji i słabym wietrze wschodnim ciepło z huty mogło docierać do obrzeży centrum miasta, znajdującego
się w podobnej odległości od kombinatu jak Igołomia, czyli także do stacji w Ogrodzie
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Botanicznym. W rozważaniach tych nie powinno się pomijać hipotezy, że zmniejszenie
się intensywności m.w.c. jest skutkiem nie ochłodzenia się centrum miasta, lecz wzrostu
temperatury na stacji pozamiejskiej w Balicach. Możliwość tę jednak należy wykluczyć
w świetle wyników porównania pomiarów w Balicach i Jeziorzanach (rozdział 5). Odrębną kwestią jest możliwość porównania pomiarów z Balic z pomiarami jedynie z Ogrodu
Botanicznego, czyli stacji znajdującej się wśród zieleni wysokiej. Wyniki zaprezentowane
w rozdziale 5 pokazują jednak, że stacja w Ogrodzie, choć chłodniejsza od typowych stacji śródmiejskich, jest jednak cieplejsza od innych terenów zielonych w dnie doliny i ma
warunki termiczne zbliżone do terenów o zabudowie blokowej. Można zatem stwierdzić,
że pomiary z Ogrodu zawierają wpływ zabudowy, choć mocno osłabiony wskutek usytuowania stacji.
W pracy J. Lewińskiej z 1996 r. znajduje się stwierdzenie, że w latach 80. XX w.
w Krakowie doszło do połączenia się m.w.c. występującej nad śródmieściem z m.w.c. występującą nad Nową Hutą. Autorka podkreśliła, że powstała w ten sposób m.w.c., obejmująca całą aglomerację krakowską, charakteryzuje się różną intensywnością, w zależności od lokalnych warunków pokrycia terenu i emisji ciepła. Aby zweryﬁkować tę tezę,
dla okresu późniejszego, 1993−2003, można porównać przebieg średnich miesięcznych
wartości temperatury maksymalnej i minimalnej ze stacji w Ogrodzie Botanicznym
i w Czyżynach. Stacja w Ogrodzie, jak już wspomniano wcześniej, reprezentuje zieleń
wysoką w centrum miasta, jednak z widocznym wpływem otaczającej zabudowy. Stacja
w Czyżynach usytuowana jest natomiast mniej więcej w połowie drogi między śródmieściem Krakowa a Nową Hutą, obok Muzeum Lotnictwa, wśród zieleni miejskiej. Jak widać
na rycinie 8.5, od 1998 r. zwiększała się różnica w temperaturze minimalnej między stacjami i zawsze wyższe wartości występowały w Ogrodzie, natomiast różnice w temperaturze maksymalnej malały, a następnie zaczęły przyjmować wartości ujemne, co oznacza, że
w Czyżynach było cieplej niż w Ogrodzie. Świadczy to o narastaniu różnic termicznych
między stacjami, co przeczy tezie o łączeniu się obu m.w.c. Ponadto wyniki analizy przejazdu pomiarowego w proﬁlu W-E (ryc. 5.16) potwierdzają, że na terenie Nowej Huty
temperatura nocą jest niższa niż w śródmieściu, a między obiema tymi częściami miasta
znajdują się tereny znacznie chłodniejsze, stanowiące swoisty termiczny pas graniczny.
Można zatem przyjąć, że duża dostawa ciepła antropogenicznego z kombinatu metalurgicznego przed 1998 r. powodowała złagodzenie kontrastów termicznych na terenie
miasta, przyczyniała się do uniﬁkacji pola temperatury i rzeczywiście można było mówić
o tendencji do tworzenia się jednej m.w.c. Jednak w późniejszym okresie, kiedy nastąpiło
znaczne zmniejszenie emisji ciepła antropogenicznego z kombinatu, kontrasty termiczne wzrosły i ujawniły się, zwłaszcza na stacji w Czyżynach, wpływy użytkowania terenu
wokół stacji na klimat w skali lokalnej. Obecnie można ponownie wyróżnić w Krakowie
dwie m.w.c.

184

Zmiany struktury mezoklimatu miasta

Ryc. 8.5. Średnie miesięczne wartości temperatury minimalnej powietrza (oC)
w Ogrodzie Botanicznym i Czyżynach w latach 1993–2003
Figure 8.5. Mean monthly values of minimum air temperature (oC) in the Botanical Garden
and Czyżyny in the years 1993–2003

8.2. Zmiany struktury przestrzennej opadów na obszarze
krakowskim w latach 1971−2005
W przypadku opadów atmosferycznych istotnymi czynnikami modyﬁkującymi ich wielkość w obszarach zurbanizowanych są zanieczyszczenia powietrza i emisja sztucznego
ciepła do atmosfery, a w Krakowie oba uległy znacznym zmianom po 1989 r. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czy zmiany te odbiły się na strukturze opadów w obszarze
krakowskim?, serie rocznych i sezonowych sum opadu z Ogrodu Botanicznego, Balic,
Igołomi i Garlicy Murowanej zostały zanalizowane przy użyciu testu Manna-Kendalla,
aby sprawdzić, czy w okresie 1971−2005 wystąpiły jakieś trendy zmian. Jak podaje Sneyers
(1990), ten nieparametryczny test może być wykorzystany do stwierdzenia wystąpienia
istotnego statystycznie trendu zmian, a jeśli takowy wystąpi, to można ustalić, w którym
momencie się rozpoczął. Wyniki testu prezentuje tabela 8.3. Tylko dla wiosennych opadów w Ogrodzie wartość współczynnika wskazywała na istnienie istotnego trendu. Jednak przeprowadzona dalsza procedura weryﬁkacyjna wykluczyła taką możliwość (Bokwa
2010).
Wszystkie serie danych podzielono na dwa podokresy: 1972−1988 (wysokie zanieczyszczenie powietrza, duża emisja sztucznego ciepła) i 1989−2005 (mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejsza emisja sztucznego ciepła), następnie takie pary wieloleci
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zbadano testami Wilcoxona, Walda-Wolfowitza i U Manna-Whitneya, aby zweryﬁkować hipotezy, że średnie z obu okresów różnią się istotnie statystycznie od
siebie oraz że badane serie reprezentują
populacje różniące się nie tylko średnią,
Table 8.3. Values of Mann-Kendal coeﬃcient for
ale także rozkładem. Tylko dwie wartości
annual and seasonal sums of precipitation
okazały się istotne na poziomie p<0,05:
in Balice, the Botanical Garden, Igołomia
zimowe opady w Igołomi zbadane testem
and Garlica Murowana (1971–2005);
U Manna-Whitneya i jesienne w Ogrodzie
value signiﬁcant at p<0.05 is marked in bold
zbadane testem Walda-Wolfowitza. Żadna
inna seria nie wykazała zerwania homogeniczności, wskazującej na istotną zmianę
w opadach, związaną ze zmianą w zanieczyszczeniu powietrza.
Jak wykazano powyżej, na żadnej ze
stacji nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian w rocznych i sezonowych
Objaśnienia: p.r. – pora roku, r – rok, w – wioseriach sum opadów. Kolejnym krokiem
sna, l – lato, j – jesień, z – zima, B – Balice,
było zbadanie, czy jakieś zmiany wystąpiły
OB – Ogród Botaniczny, I – Igołomia,
w strukturze przestrzennej opadów, okreGM – Garlica Murowana.
ślonej jako zestaw różnic w opadach między stacją miejską a stacjami pozamiejExplanations: p.r. – season, r – year, w – spring,
l – summer, j – autumn, z – winter, B – Balice,
skimi, z których każda reprezentuje inny
OB – Botanical Gardens,
mezoregion. Jak już wskazano w poprzedI – Igołomia, GM – Garlica Murowana.
nim podrozdziale, średnie roczne i sezonowe
sumy opadów na stacjach pozamiejskich
Źródło: / Source: Bokwa 2010.
były niższe niż na stacji miejskiej. Jak jednak pokazują dane zamieszczone w tabeli
8.4, stacje pozamiejskie mogą notować, zwłaszcza latem, wyższe opady niż stacja miejska.
Największe różnice występują zimą.
Dodatkowo dla każdej pory roku w obu podokresach obliczono odsetek miesięcy
z sumami opadu wyższymi na stacji miejskiej niż pozamiejskiej (tab. 8.5). Wyniki dowodzą, że bardzo często opady na stacjach pozamiejskich były w badanym okresie wyższe niż
w mieście, ale wpływ miasta wzrósł zimą.
Roczne i sezonowe sumy opadu dla całego okresu 1971−2005 ze stacji w Ogrodzie
i dla każdej stacji pozamiejskiej zostały zbadane testami Wilcoxona i Walda-Wolfowitza.
Okazało się, że opady na stacjach pozamiejskich różniły się istotnie statystycznie od opadów w mieście przez cały rok, z wyjątkiem lata (i wiosny w Balicach). Dlatego te same pary
serii opadowych podzielono na podokresy 1972−1988 i 1989−2005 i dla każdego z nich
przeprowadzono testy Walda-Wolfowitza i U Manna-Whitneya w porach roku. Wartości
istotne na poziomie p<0,05 otrzymano tylko dla niektórych serii rocznych i zimowych, co
prezentuje tabela 8.6.
Tab. 8.3. Wartości współczynnika Manna-Kendalla dla rocznych i sezonowych sum opadów
w Balicach, Ogrodzie Botanicznym, Igołomi
i Garlicy Murowanej (1971–2005); wartość
istotna na poziomie p<0,05 zaznaczona wytłuszczonym drukiem
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Tab. 8.4. Wartości względne (%) średnich
sezonowych i rocznych sum opadu na stacjach
pozamiejskich (Balice, Garlica Murowana
i Igołomia) wyrażone jako odsetek opadu
w mieście (w Ogrodzie Botanicznym)
w latach 1971–2005, 1972–1988 i 1989–2005

Tab. 8.5. Udział (%) miesięcy z dodatnimi różnicami między sumami opadu
na stacji miejskiej (Ogród Botaniczny)
i stacjach pozamiejskich w poszczególnych porach roku w latach 1971–1988
i 1989–2005

Table 8.4. Relative values (%) of seasonal and
annual mean precipitation sums at rural stations
(Balice, Garlica Murowana and Igołomia)
expressed as the percentage of the urban precipitation (in the Botanical Garden) in the periods
1971–2005, 1972–1988 and 1989–2005

Table 8.5. Share (%) of months with
positive diﬀerences between the precipitation sums at the urban station
(the Botanical Garden) and rural
stations in seasons in the periods
1971–1988 and 1989–2005

Objaśnienia: p.r. – pora roku, r – rok,
w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima,
OB – Ogród Botaniczny, B – Balice,
I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.

Objaśnienia: p.r. – pora roku, r – rok, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima, B – Balice,
I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.
Explanations: p.r. – season, r – year, w – spring,
l – summer, j – autumn, z – winter, B – Balice,
I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.

Explanations: p.r. – season, r – year,
w – spring, l – summer, j – autumn,
z – winter, OB – Botanical Gardens,
B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica
Murowana.
Źródło: / Source: Bokwa 2010.

Źródło: / Source: Bokwa 2010.

Dla wiosny, lata i jesieni wszystkie otrzymane wartości były statystycznie nieistotne. Natomiast zimą, kiedy różnice w opadach między miastem i obszarem pozamiejskim
są największe, różnice między podokresami są także istotne. Jednakże w obu okresach
pojawił się ten sam układ, tzn. różnice Ogród−Igołomia i Ogród−Garlica były istotne, a Ogród−Balice nie, można więc stwierdzić, że w tym aspekcie brak różnic między
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oboma podokresami. W przypadku serii sum
rocznych jeden z testów wskazywał, że różnice
Ogród−Garlica były istotne w pierwszym podokresie i nieistotne w drugim, zaś dla Ogrodu
i Igołomi sytuacja była odwrotna. Jednakże wyniku tego nie potwierdza ani drugi test, ani nie
odzwierciedlają wartości sezonowe.
Table 8.6. Results of the Wald-Wolfowitz
Posługując się procedurą zaproponowaną
test (test W-W) and the U Mann-Whitprzez Tayança i Torosa (1997), różnice w opadach
ney test (test U M-W) for the annual
między stacjami zamieniono na udziały, a z ich
and winter precipitation sums
logarytmów
utworzono serie poddane następnie
in the periods 1972–1988 (1) and
badaniu
testem
Manna-Kendalla. Żadna z war1989–2005 (2); values signiﬁcant
tości nie była istotna statystycznie na poziomie
at p<0.05 are marked in bold
p<0,05, zatem żadna nie dowiodła istnienia trendu. Dodatkowo sezonowe różnice opadów w mm
dla podokresów 1972−1988 i 1989−2005 przeanalizowano, używając testów Walda-Wolfowitza
i U Manna-Whitneya, ale żadna z wartości nie
była istotna statystycznie na poziomie p<0,05.
Oprócz sum opadów zanalizowano także
serie liczby dni z opadem. Sezonowe i roczne
serie różnic w liczbie dni z opadem ≥0,1 mm
i ≥5,0 mm między Ogrodem i stacjami pozamiejskimi zostały podzielone na podokresy 1972−1988
i 1989−2005 i przebadane testami Walda-Wolfowitza i U Manna-Whitneya. Wszystkie wartości
uzyskane testem Walda-Wolfowitza były statystycznie nieistotne, a w przypadku testu U Manna-Whitneya tylko kilka wartości wskazywało, że
Objaśnienia: / Explanations:
różnice między oboma podokresami były statyOB – Ogród Botaniczny / the Botanical
stycznie istotne (tab. 8.7).
Garden, B – Balice, I – Igołomia,
Przedstawione w niniejszym podrozdziale
GM – Garlica Murowana
analizy pokazują, że sumy opadów na terenach
Źródło: / Source: Bokwa 2010.
pozamiejskich różnią się istotnie od sum w mieście w latach 1971−2005 we wszystkich porach
roku z wyjątkiem lata. Największe różnice pojawiają się zimą, kiedy zanieczyszczenia
powietrza w Krakowie było i jest nadal największe w roku. Może to zatem być istotny
czynnik wpływający na wzrost sumy opadów w mieście. Jednakże położenie Krakowa we
wklęsłej formie terenu powoduje, że przypuszczać można, iż również wpływ rzeźby terenu
jest czynnikiem istotnym.
Mimo znacznego spadku zanieczyszczenia powietrza w Krakowie po 1989 r., w okresie 1971−2005 nie wystąpił w sumach opadów na poszczególnych stacjach ani trend wzrostowy, ani spadkowy. Wielkość różnic w sumach opadów między stacją miejską i stacjami
Tab. 8.6. Wyniki testów Walda-Wolfowitza (test W-W) i U Manna-Whitneya
(test U M-W) dla rocznych i zimowych
sum opadu w latach 1972–1988 (1)
i 1989–2005 (2); wartości istotne na
poziomie p<0,05 zaznaczono pogrubionym drukiem
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Tab. 8.7. Wyniki testów Walda-Wolfowitza (test W-W) i U Manna-Whitneya (test U M-W) dla
różnic w liczbie dni z sumami dobowymi opadu ≥0,1 i ≥5,0 mm między stacją miejską i stacjami
pozamiejskimi w latach 1972–1988 i 1989–2005, w porach roku; wartości istotne na poziomie
p<0,05 zaznaczono pogrubionym drukiem
Table 8.7. Results of the Wald-Wolfowitz test (test W-W) and the U Mann-Whitney test (test U M-W)
for the diﬀerences in the number of days with daily sum of precipitation ≥0.1 and ≥.5.0 mm between
the urban station and the rural stations in the periods 1972–1988 and 1989–2005, in particular
seasons; values signiﬁcant at p<0.05 are marked in bold

Objaśnienia: p.r. – pora roku, r – rok, w – wiosna, l – lato, j – jesień, z – zima,
OB – Ogród Botaniczny, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.
Explanations: p.r. – season, r – year, w – spring, l – summer, j – autumn, z – winter,
OB – the Botanical Garden, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.
Źródło: / Source: Bokwa 2010.

pozamiejskimi, czyli struktura przestrzenna opadów, nie uległa zatem zmianie po 1989 r.
Natomiast zmiany w zanieczyszczeniu powietrza miały wpływ na strukturę przestrzenną
liczby dni z opadem >5 mm wiosną i jesienią. Jednak zmiany te nie przełożyły się na sumy
opadów. Jak twierdzą np. Dettwiller i Changnon (1976), Chow i Chang (1984), Jauregui
i Romales (1996), Bornstein i Lin (2000) czy Diem (2007), obszary miejskie mają tendencję do generowania obﬁtych opadów letnich. Jak już wcześniej wspomniano, w świetle
uzyskanych wyników nie dotyczy to Krakowa. Wszystko zatem wskazuje na to, że niniejsze analizy potwierdzają wyniki uzyskane przez Kelly’ego (1972, za: Burian, Shepherd
2005), Tayança i Torosa (1997), Robaa (2003), czy Jin i in. (2005), sugerujące brak związków między zmianami zanieczyszczenia w mieście a opadami.
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ROZDZIAŁ 9
     

Wpływ położenia miasta
na obszarze o urozmaiconej
rzeźbie terenu na jego mezoklimat

Rezultaty analiz przedstawione w poprzednich rozdziałach dotyczą mezoklimatu obszaru
krakowskiego, ale uzyskane wyniki mają znaczenie nie tylko dla potrzeb planowania przestrzennego w Krakowie i okolicach, lecz zawierają także nowe, bardziej uniwersalne treści
metodyczne i merytoryczne. Poniżej zaprezentowane zostanie porównanie wyników uzyskanych dla Krakowa z wynikami z innych miast, najpierw z tych o podobnym położeniu,
czyli w dolinach, a następnie z tych położonych na terenach o relatywnie małych deniwelacjach. Porównania te mają na celu pokazanie z jednej strony, jak badania przeprowadzone w Krakowie i zaprezentowane w niniejszej pracy wpisują się w nurt badań klimatów
miast modyﬁkowanych przez procesy związane z wpływem rzeźby terenu, a z drugiej – jakie może być ich praktyczne znaczenie dla potrzeb rozwoju samego Krakowa.
W rozdziale 1 dokonano m.in. przeglądu prac dotyczących badania klimatu miast
położonych w terenach o urozmaiconej rzeźbie. Y. Goldreich (1984) podkreślał, że mezoklimatyczno-topograﬁczna klasyﬁkacja miast jest w zasadzie niemożliwa z uwagi na
wiele różnych czynników, właściwych tylko dla danego miasta. Dokonał jednak podziału na miasta położone w dolinach, na grzbietach i na dużych wysokościach bezwzględnych. Kraków w tym podziale należy do miast położonych w dolinach. Charakterystyczna dla nich jest interakcja między m.w.c. a katabatycznymi spływami powietrza, która
może przebiegać na podobieństwo tworzenia się frontu chłodnego lub ciepłego. Ponadto
Y. Goldreich zwraca uwagę na modyﬁkacje pola wiatru w takich miastach. Z jednej strony
położenie w dolinie powoduje efekt osłonięcia miasta i zmniejszenia prędkości wiatru
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w porównaniu z terenami położonymi powyżej, zwłaszcza gdy wiatr wieje prostopadle
do przebiegu doliny, w której znajduje się miasto. Z drugiej strony efekt skanalizowania
wiatru w dolinie, gdy wieje on zgodnie z jej przebiegiem, powoduje wzrost jego prędkości
i może np. powodować podział m.w.c. na dwie osobne komórki. W przypadku Krakowa
wyraźnie widać efekt osłonięcia miasta, zaś efekt skanalizowania wiatru jest znacznie osłabiony przez zamknięcie doliny od strony zachodniej przez izolowane zręby mezoregionu
Brama Krakowska. Prace innych autorów, omówione w rozdz. 1, a dotyczące termiki miast
położonych w dolinach, nie pozwalają na wysnucie takich ogólniejszych wniosków, jak to
uczynił Y. Goldreich; raczej prezentują cechy charakterystyczne klimatu danego miasta.
Większość z tych prac dotyczy małych ośrodków miejskich, o liczbie ludności do 100 tys.
mieszkańców, położonych w dolinach górskich, zatem trudno wyniki takich badań porównywać z rezultatami dla Krakowa. Natomiast można sformułować kilka stwierdzeń metodycznych. Wszyscy autorzy dążyli, różnymi sposobami, do wyznaczenia jednej wartości
intensywności m.w.c. dla danego miasta, niezależnie od tego, czy zabudowa zajmowała
tylko dno doliny, czy też pobliskie stoki. Wartość tę wyznaczano, porównując wyniki pomiarów w zabudowie śródmiejskiej w dolinie z pomiarami w terenie pozamiejskim także
w dolinie, zatem pomijano warunki termiczne pozostałych części miasta, położonych na
stokach. Podkreślano znaczenie lokalnej cyrkulacji powietrza w kształtowaniu warunków
termicznych danej doliny. Ze wszystkich wymienionych miast jedynie Lyon (Beral-Guyonnet 1997) i Praga (Sládek i in. 2001−2002) mają liczbę mieszkańców porównywalną
z Krakowem, podobnie jest też z deniwelacją terenu. Jednak w obu miastach, inaczej niż
w Krakowie, doliny rzeczne przebiegają z południa na północ i nie są zamknięte wzgórzami z jednej strony, co utrudnia porównanie wyników badań. Podobnie jak w Krakowie,
w obu miastach zabudowa zajmuje nie tylko dno doliny, ale także pobliskie stoki, a pomiary prowadzono na terenach zabudowanych w różnych formach terenu. Opublikowane
dane wskazują na normalne uwarstwienie termiczne w mieście przez cały rok, średnia
roczna różnica w temperaturze minimalnej między zabudową w dnie doliny i na stoku
w Lyonie to 2K (dla Pragi brak takich danych). Podobne wyniki jak dla Lyonu uzyskano
dla Krakowa, dla obszaru zabudowanego (rozdział 5), przy czym wspomniana różnica jest
mniejsza i wynosi około 1K. W żadnym z projektów opisanych we wspomnianych publikacjach nie podjęto jednak ani badań w naziemnym proﬁlu pozamiejskim, ani problemu
zróżnicowania intensywności m.w.c. w proﬁlu pionowym, co uczyniono w niniejszej pracy
(rozdział 6). Sieci pomiarów naziemnych były zazwyczaj uboższe niż sieć zorganizowana
przez autorkę w Krakowie, a rozmieszczenie punktów pomiarowych pozwalało uzyskać
jedynie łączny obraz wpływu rzeźby i zagospodarowania terenu na temperaturę powietrza,
podczas gdy w przypadku Krakowa można oddziaływanie tych czynników rozdzielić.
Intensywność m.w.c. w Krakowie, wyznaczoną dla zachodniej części doliny, można
próbować przyrównać do wartości intensywności m.w.c. wyznaczonych dla innych miast
położonych w dolinach. W Calgary (Nkemdirim 1980) stwierdzono, że spływy chłodnego powietrza powodują obniżenie intensywności m.w.c. o około 40% i dlatego wyniosła
ona w czasie wybranej nocy zimą tylko 4K. Podobną wartość stwierdzili W. Kuttler i in.
(1996) w Stolbergu jako maksymalną intensywność m.w.c., w lecie nocą. Co istotne: w obu
miastach zimne powietrze ze spływów katabatycznych wnikało na tereny zabudowane pod koniec nocy, czego nie obserwuje się w większych ośrodkach miejskich, w tym
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w Krakowie. W Ljubljanie występowanie mgły powoduje zmniejszenie intensywności
m.w.c. z 5−7K do 2−4K (Lazar, Jernej 2001). W szwajcarskim Fryburgu maksymalna intensywność m.w.c. to 5K we wszystkich porach roku (Roten i in. 1984, Fallot i in. 1986),
w Trewirze 2,6K zimą (Junk i in. (2003), w Grazu około 4K zimą w nocy (Lazar, Podesser
1999), a w Lizbonie około 3,5K zimą (Alcoforado, Andrade 2006). W Lyonie (Beral-Guyonnet 1997) można porównać temperatury mierzone jedynie na terenie aglomeracji, brak
pomiarów pozamiejskich, i maksymalna różnica temperatury minimalnej między centrum
i przedmieściami w dolinie wynosi 2K latem. W Krakowie maksymalna wartość intensywności m.w.c. w okresie 03.2009−01.2010 r. to 9,9K, a wystąpiła wiosną. Jak wykazał
T.R. Oke (1973, 1987), intensywność m.w.c. ma związek z wielkością miasta, a to określa
się pośrednio liczbą mieszkańców. Jednak wpływ na intensywność m.w.c. w miastach położonych w dolinach ma też wiele innych czynników, choćby katabatyczne spływy powietrza czy zaleganie mgły w dolinie, co wykazano powyżej. Wartości intensywności m.w.c.
w Krakowie, opisane w rozdziale 6, należy uznać za relatywnie wysokie, w porównaniu
z innymi miastami, a przyczyn można się dopatrywać w cechach szczególnych tła pozamiejskiego Krakowa. Tereny położone w dolinie Wisły nie tylko doświadczają katabatycznych spływów powietrza, ale także dużej wilgotności powietrza, związanej m.in. z parowaniem wód rzecznych. Powoduje to znaczne ograniczenie strumienia ciepła jawnego
i występowanie tam wyjątkowo niskich wartości temperatury w nocy od wiosny do jesieni. Duże wartości intensywności m.w.c. w tym okresie roku to zatem rezultat nie tyle
szczególnie wysokiej temperatury w mieście, co raczej szczególnie niskiej poza miastem.
Położenie miasta w dolinie powoduje, że temperatura powietrza w warstwie przyziemnej i w proﬁlu pionowym kształtowana jest w wyniku interakcji procesów związanych
z odmiennym kształtowaniem się bilansu cieplnego w mieście i poza miastem oraz procesów atmosferycznych wynikających ze zróżnicowania rzeźby terenu. W Krakowie, podobnie jak w innych dużych miastach w dolinach, katabatyczne spływy powietrza nie wnikają do wnętrza miasta, w przeciwieństwie do mniejszych ośrodków miejskich, zwłaszcza
położonych w dolinach górskich (Kuttler i in. 1996, Nkemdirim 1980). Wszystko jednak
wskazuje na to, że katabatyczne spływy powietrza powodują w Krakowie wzrost zasięgu
pionowego m.w.c., zwłaszcza w zachodniej części doliny. Mechanizm ten opisał Y. Goldreich (1984), ale autorka proponuje powiązać go z obserwacjami dotyczącymi tzw. efektu
crossover, opisanego w rozdziale 5. Relatywnie duża wysokość, na jakiej występuje ten
efekt w Krakowie (około 200 m; Lewińska 1984), jest prawdopodobnie związana właśnie
ze spiętrzeniem ciepłego powietrza nad miastem przez chłodne powietrze ze spływów katabatycznych, co Y. Goldreich przyrównywał do mechanizmu frontu chłodnego. Ze wspomnianych publikacji dotyczących innych miast warto tu przywołać przypadek Stolbergu,
gdzie efekt crossover obserwowano na wysokości około 250 m (Kuttler i in. 1996) i prawdopodobnie jest to skutek tego samego mechanizmu. W przypadku Krakowa należy jednak zwrócić uwagę na zasadnicze różnice, jakie występują między wschodnią i zachodnią
częścią doliny. W zachodniej części doliny najcieplejsze jest Stare Miasto i tereny je otaczające i emisja ciepła antropogenicznego następuje tam głównie w warstwie dachowej, zaś
w części wschodniej znajduje się kombinat metalurgiczny i elektrociepłownia w Łęgu,
które dodatkowo emitują ciepło wraz z gazami wylotowymi z kominów o wysokości około
200 m. Zwracały na to uwagę J. Lewińska (1984) i M. Morawska-Horawska (1978b). Dosta193
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wa ciepła z emitorów niskich i wysokich powoduje powstanie złożonej struktury inwersyjnej, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ciepła antropogenicznego w warstwie przygruntowej
w kierunku wschodnim. Dlatego, jak pokazano w rozdziale 5, w obszarach pozamiejskich
w dolinie Wisły na wschód od Krakowa obserwuje się wyższe temperatury powietrza niż
w części zachodniej. Ponadto wschodnia część doliny jest dużo szersza niż zachodnia
i katabatyczne spływy powietrza mogą mieć znacznie mniejszy wpływ na kształtowanie
się temperatury w środkowej części doliny, gdzie przeważa adwekcja ciepłego powietrza
z miasta. Jedną z konsekwencji takiej sytuacji jest konieczność weryﬁkacji pojęcia „teren
pozamiejski”, zwykle wyznaczanego na podstawie rodzaju zabudowy, co z kolei wiąże się
z wyborem punktu do porównania z pomiarami w mieście i wyznaczenia intensywności m.w.c. Jak pokazano we wcześniejszych rozdziałach, Igołomia, uważana dotychczas za
stację pozamiejską i położona w terenie rolniczym, podlega jednak wpływom miasta, na
skutek konwekcyjnego transportu ciepła, wymuszonego przez wspomniane procesy atmosferyczne, będące pochodną wpływu rzeźby terenu na kształtowanie się mezoklimatu
omawianego obszaru.
Istotnym aspektem różniącym badania klimatu miast położonych na obszarach płaskich od badań klimatu miast położonych w dolinach jest konieczność postrzegania klimatu miasta jako jednego z elementów struktury termicznej całego obszaru obejmującego dolinę i tereny sąsiednie. Okazuje się bowiem, że temperatura powietrza na terenach
pozamiejskich znajdujących się na wypukłych formach terenu może w pewnych warunkach być nawet wyższa niż na obszarach zabudowanych, czego dowodzą badania w Grazu
(Lazar, Podesser 1999) i Krakowie. Jest to kolejna przesłanka przemawiająca za tym, aby
klimat miasta położonego w dolinie badać w wyróżnionych strefach w proﬁlu pionowym,
jak to pokazano w niniejszej pracy, a takie parametry jak intensywność m.w.c. wyznaczać
osobno dla każdej strefy. Pozwala to ukazać faktyczne zróżnicowanie przestrzenne klimatu danego miasta i uchwycić znaczenie poszczególnych czynników, których wachlarz
jest odmienny niż w przypadku miast położonych na terenach płaskich. Jak pokazano
w rozdziale 6, maksymalna intensywność m.w.c. w Krakowie (9,9K), z konieczności wyznaczona tylko dla doliny, bo tam znajduje się najcieplejszy obszar miasta, jest wyższa, niż
to wynika z modelu T.R. Oke’a (1987) o około 2,5 K i tę nadwyżkę należy przypisywać roli
położenia miasta we wklęsłej formie terenu.
Rolę zróżnicowanej rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu miasta można także ukazać, porównując wyniki z Krakowa z wynikami z innych polskich miast, o porównywalnej
liczbie mieszkańców, ale położonych na terenach o niewielkich deniwelacjach. Z zestawień zaprezentowanych w rozdziale 6 wynika, że np. intensywność m.w.c. jest znacząco
wyższa w Krakowie niż we Wrocławiu. Oba miasta mają podobną powierzchnię (Kraków:
326,8 km2, Wrocław: 292,8 km2), podobny odsetek terenów zurbanizowanych w całkowitej powierzchni miasta (Kraków: 41,0%, Wrocław: 31,4%) i zbliżoną liczbę mieszkańców
(Kraków: ok. 750 tys., Wrocław: ok. 650 tys.) (por. rozdział 3 oraz Szymanowski 2004).
Jednak sezonowa intensywność m.w.c. w godzinach nocnych wynosi w Krakowie 2,9K
wiosną, 3,3K latem, 2,0K jesienią, 1,2K zimą, zaś we Wrocławiu odpowiednio 2,0K, 2,3K,
1,3K i 1,1K (por. tab. 6.1 i Szymanowski 2004). Większe wartości w Krakowie są skutkiem
częstego występowania nocą w otoczeniu miasta, zwłaszcza w zachodniej części doliny
Wisły, zastoiska zimnego powietrza. Ponadto intensywność m.w.c. przekraczająca 1,0K
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występuje w Krakowie nocą znacznie rzadziej (od 17,1% jesienią do 24,2% wiosną) niż
w innych miastach Polski, gdzie ich częstość sięga 40−60% (Szymanowski 2004, Wawer
1998). Natomiast sytuacje przeciwne do m.w.c., czyli występowanie tzw. jeziora chłodu,
zdarzają się w Krakowie znacznie częściej (14−25%, zwłaszcza latem i jesienią) niż np.
w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi, gdzie takie sytuacje stanowią około 5% (Szymanowski 2004, Wawer 1998) (por. rozdział 6).
M. Morawska-Horawska (1991) ukazała wpływ rozwoju Krakowa w latach 1881−1980
na wzrost temperatury w mieście; praca ta nawiązuje do nurtu badań dotyczących wzrostu intensywności m.w.c. wskutek rozwoju zabudowy miasta, omówionych w rozdziale 1.
Dopóki rozwój Krakowa koncentrował się w dolinie Wisły, zmiany intensywności m.w.c.
przebiegały podobnie jak w innych miastach położonych na terenach płaskich. Jak pokazano w rozdziale 6, dalszy rozwój miasta, połączony z wkraczaniem zabudowy na pobliskie wypukłe formy terenu, nie spowodował jednak zmian intensywności m.w.c. w dnie
doliny. Co więcej, wraz ze znacznym spadkiem emisji ciepła antropogenicznego z emisji
komunalnej i w kombinacie metalurgicznym, nastąpił spadek intensywności m.w.c. w części miasta położonej w dnie doliny, co świadczy po pierwsze o odrębnym funkcjonowaniu
części miasta w dolinie i na terenach wyżej położonych, a po drugie o znacznej roli emisji
ciepła antropogenicznego np. z dużego zakładu przemysłowego w kształtowaniu temperatury powietrza w mieście położonym we wklęsłej formie terenu, jak też na terenach
przyległych. Wątek badawczy związany z wpływem przemian społeczno-gospodarczych
w Europie Środkowej na klimat miasta jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty, ale za
ciekawy przykład mogą służyć badania I. Žiberny (2006), dotyczące Mariboru. Porównanie średnich rocznych wartości temperatury powietrza ze stacji miejskiej Maribor-Tabor
i stacji pozamiejskiej Starše z lat 1963−2004 wskazuje, że wzrost średniej rocznej intensywności m.w.c. z około 0,1°C na początku lat 70. do około 0,5°C w połowie lat 80. był
związany z postępującą urbanizacją wokół stacji Maribor-Tabor. Potem nastąpił spadek
intensywności m.w.c. do prawie zera z końcem lat 80. i początkiem 90., co było skutkiem
z jednej strony kryzysu ekonomicznego całego kraju, a z drugiej procesów urbanizacyjnych w podmiejskiej miejscowości Starše. Od początku lat 90. XX w. intensywność m.w.c.
ponownie wzrastała, aż do około 0,6°C w 2004 r., co było związane ze zmianami ustrojowymi i ekonomicznymi.
Jak podkreśla Y. Goldreich (1984), oddzielenie w sposób ilościowy wpływu rzeźby
terenu od wpływu obszaru zurbanizowanego na opady atmosferyczne w mieście jest niezwykle trudne. Badania przeprowadzone w kilku miastach pokazały jednak, że położenie
w pobliżu wzniesień czy gór powoduje zwiększenie sum opadów, nakładające się na wzrost
opadów wskutek oddziaływania samego miasta. Badania wykonane w Krakowie przez
J. Lewińską (Lewińska 1967, Lewińska i in. 1990), a przedstawione w rozdziale 2, wskazują
na znaczący wpływ rzeźby terenu w zróżnicowaniu przestrzennym sum opadu na obszarze krakowskim, nawet większy niż wpływ zabudowy miejskiej. Badania B. Olechnowicz-Bobrowskiej i in. (2005) dotyczące opadów w północnej, pozamiejskiej części obszaru
krakowskiego, pokazały, że obszar ten otrzymuje zaskakująco mało opadów, prawdopodobnie wskutek położenia w cieniu opadowym. Natomiast wyniki analiz przedstawione
w niniejszej pracy (w rozdz. 5 i 8) pozwalają stwierdzić, że znaczące zmiany antropogenicznych czynników modyﬁkujących opady atmosferyczne w skali lokalnej (czyli emisja
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zanieczyszczeń powietrza i ciepła antropogenicznego) w latach 1971−2005, nie wpłynęły
na strukturę przestrzenną opadów na obszarze krakowskim. Ponadto, w przeciwieństwie
do miast położonych na obszarach o mało urozmaiconej rzeźbie, w Krakowie nie obserwuje się zwiększenia liczby dni z opadami o dużej wydajności na terenie zurbanizowanym, natomiast jest więcej dni opadami słabymi w porównaniu z terenami pozamiejskimi. Można zatem uznać, że w badaniach wpływu miasta na opady sprawą kluczową jest
rozpoznanie roli rzeźby terenu, jeśli miasto jest usytuowane na obszarze o urozmaiconej
rzeźbie terenu. Pomocne w tym mogą być dane z radarów meteorologicznych, scharakteryzowane w rozdziale 1. Podobne wyniki uzyskano dla Brna (Doleželová, Dobrovolný
2009a, b), gdzie analiza dobowych sum opadu z 13 stacji na terenie miasta i okolic z okresu 1961−2007 pokazała, że w poszczególnych miesiącach w okresie letnim brak statystycznie istotnych różnic między seriami pomiarowymi z obszaru miasta i pozamiejskimi. Nie
stwierdzono intensyﬁkowania opadów przez miasto w lecie, tzn. liczba dni z sumą dobową >10,0 lub >20,0 mm nie różniła się istotnie w mieście i poza miastem.
Przedstawione w poprzednich rozdziałach wyniki analiz pozwalają na wysnucie kilku wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania i rozwoju obszaru krakowskiego.
Jak wspomniano w rozdziale 3, mimo znacznej poprawy jakości powietrza w ostatnich
latach w porównaniu z latami 70. XX w., Kraków nadal jest jednym z najbardziej zapylonych miast Polski, zwłaszcza obszar śródmieścia. Poprawa sytuacji w tym zakresie może
być osiągnięta poprzez ograniczanie emisji ze źródeł już istniejących oraz zapobieganie
lokowaniu nowych źródeł emisji w takich miejscach, które powodowałyby, że zanieczyszczenia stamtąd będą docierały do śródmieścia. Pierwszy z wymienionych rodzajów
działania jest związany z modernizacją infrastruktury grzewczej, zwłaszcza w starym budownictwie, a także z ograniczaniem ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez
kierowanie go na obwodnice lub zastępowanie dobrze zorganizowanym transportem publicznym. Działania takie są od lat realizowane, ale nadal jest jeszcze wiele do zrobienia
w tym zakresie. Są to jednak działania techniczne, a ich skuteczność jest niezależna od
warunków mezoklimatycznych; zmniejszenie emisji zawsze poprawia jakość powietrza
(przy czym pomijamy tu imisję z sąsiednich regionów). Natomiast drugi rodzaj działania,
czyli zapobieganie niewłaściwemu lokowaniu nowych źródeł emisji, tak punktowych, jak
też liniowych i powierzchniowych, powinien się odbywać przy uwzględnieniu specyﬁki
warunków klimatu lokalnego Krakowa. Warunki te bowiem określają możliwości dyspersji, czyli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Zagadnieniu temu poświęcono
wiele prac, omówionych w rozdziale 2 i 3, ale niestety w ostatnich latach kompleksowe
badania w tym zakresie nie były kontynuowane. Tymczasem Kraków znacznie się zmienił
od lat 70. i 80. XX w., pojawiły się też nowe narzędzia badawcze i pozostaje mieć nadzieję,
że zostaną one wykorzystane do rozpoznania aktualnych warunków dyspersji zanieczyszczeń w Krakowie. Kwestią podstawową jest lokalna cyrkulacja powietrza w obszarze krakowskim. Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki pomiarów temperatury powietrza
w 21 punktach omawianego terenu są pośrednim dowodem na istnienie złożonego systemu przepływu powietrza w warstwie przygruntowej, który bez wątpienia jest ściśle
związany z cyrkulacją w mezoskali. Istniejące stacje meteorologiczne dostarczają zbyt
ubogiego materiału pomiarowego, aby prawidłowo rozpoznać to zagadnienie. Jak pokazano w poprzednich rozdziałach na konkretnych przykładach, w tym samym momencie
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w różnych punktach obszaru krakowskiego prędkość i kierunek wiatru mogą znacznie
się różnić. Nie sposób jednak na podstawie pomiarów w tylko kilku punktach opisać pola
wiatru na całym obszarze. Konieczna jest w tym celu instalacja znacznie gęstszej, automatycznej sieci pomiarowej kierunku i prędkości wiatru, o dużej częstotliwości pomiarów,
która działałaby przynajmniej kilka lat. Popularnym narzędziem badawczym są modele
mezoklimatyczne, ale aby uzyskane za ich pomocą wyniki były wiarygodne, konieczna
jest weryﬁkacja z rzeczywistymi danymi pomiarowymi, zatem odpowiednio gęsta sieć pomiarowa jest niezbędna. Ponadto, przy tak zróżnicowanej rzeźbie terenu jak w obszarze
krakowskim, konieczne byłoby opracowanie modelu, czy też modyﬁkacja już istniejącego modelu tak, aby prawidłowo uwzględniał rolę rzeźby. W rozdziale 8 przedstawiono
wyniki modelowania pola wiatru i widoczne jest, że model w tylko niewielkim stopniu
uwzględnia rzeźbę terenu. Przedstawione wyniki były wystarczające do rozstrzygnięcia
wątpliwości prezentowanych w rozdziale 8, gdyż dotyczyły większej skali przestrzennej,
natomiast na potrzeby rozpoznania cyrkulacji lokalnej w dolinie Wisły model ten wymagałby znacznego ulepszenia. Kolejny konieczny krok to rozpoznanie parametrów szorstkości terenu w samym mieście, zależnych od parametrów zabudowy. Dostępne obecnie
materiały dotyczące dokładnych danych o użytkowaniu terenu w mieście są daleko niewystarczające.
Istotnym elementem klimatu lokalnego Krakowa, modyﬁkującym warunki dyspersji
zanieczyszczeń powietrza, są inwersje termiczne. Uniemożliwiają one rozchodzenie się
zanieczyszczeń i prowadzą do szybkiego wzrostu ich koncentracji w pobliżu miejsca emisji. Inwersje termiczne są typowym elementem klimatu lokalnego dolin, a w Krakowie ich
występowanie nakłada się na warunki cyrkulacji powietrza w mezoskali. W nocy inwersje
w warstwie powietrza od podłoża do około 100 m zdarzają się najczęściej wiosną i latem
(w mieście: około 45% całego okresu nocnego w danej porze roku, poza miastem: około
75%), zimą najrzadziej (w mieście i poza miastem: około 15%) (por. rozdział 5). Bardzo
ważna jest miąższość inwersji; w przypadku emisji przemysłowych, jeśli wylot komina
znajduje się powyżej warstwy inwersyjnej, zanieczyszczenia zostaną przeniesione na dalsze odległości. Niestety, większość emisji w centrum Krakowa pochodzi z tzw. niskich
emitorów, czyli kominów znajdujących się na dachach budynków i z pojazdów samochodowych. Oznacza to, że każdy przypadek wystąpienia inwersji termicznej, niezależnie od
jej charakteru, powoduje zwiększenie stężenia zanieczyszczeń, zwłaszcza w śródmieściu
Krakowa. Dlatego ograniczanie emisji miejscowej i zapobieganie imisji na te obszary zanieczyszczeń z terenów sąsiednich ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu aerosanitarnego miasta.
Duże zróżnicowanie termiczne obszaru krakowskiego, zwłaszcza w okresie nocy,
związane z lokalną cyrkulacją powietrza i występowaniem inwersji termicznych, może też
mieć przełożenie na warunki bioklimatyczne, a także np. na koszty ogrzewania budynków.
Jak pokazano w rozdzialach 5 i 6, kilkustopniowe różnice temperatury powietrza między
różnymi częściami samego miasta, jak też całego obszaru krakowskiego, nie są rzadkością. Model struktury termicznej obszaru krakowskiego (patrz rozdział 7) pokazuje, że
tereny zabudowane położone około 50 m nad dnem doliny na północ od centrum miasta
są obszarami znacznie chłodniejszymi niż tereny położone na tej samej wysokości, ale
po stronie południowej. Najprawdopodobniej jest to skutek oddziaływania wspomnianej
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lokalnej cyrkulacji powietrza, na razie słabo rozpoznanej. Ponadto tereny pozamiejskie
znajdujące się w zachodniej części doliny są chłodniejsze od takich samych obszarów
w części wschodniej, ale tu przyczyną jest najpewniej przenoszenie ciepła antropogenicznego z kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie przez przeważające wiatry zachodnie.
Można zatem stwierdzić, że północno-zachodnia i zachodnia część obszaru krakowskiego jest znacząco chłodniejsza od pozostałych terenów na omawianym obszarze, bioklimatyczne warunki termiczne są tam bardziej bodźcowe i można się spodziewać m.in.
wyższych kosztów ogrzewania budynków, zwłaszcza wolno stojących i ze słabą izolacją
cieplną.
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Klimat miasta może się zmieniać na skutek zmian czynników klimatotwórczych oddziałujących w różnych skalach przestrzennych. Zazwyczaj omawia się takie zagadnienia w kontekście stopniowego rozwoju miasta i wzrostu oddziaływania poszczególnych czynników,
zwłaszcza tych antropogenicznych, wywierających wpływ w skali lokalnej. W niniejszej
pracy przedstawiono zmiany mezoklimatu Krakowa traktowanego jako miasto, w którego
środowisku ogniskują się społeczno-gospodarcze skutki zawirowań najnowszej historii
Europy Środkowej. Zmiany niektórych lokalnych, antropogenicznych czynników klimatotwórczych przebiegały tu znacząco odmiennie niż w wielu innych miastach, zwłaszcza
Europy Zachodniej. Ponadto obszar krakowski charakteryzuje się bardzo urozmaiconym
środowiskiem przyrodniczym, co także wpływa na modyﬁkację klimatu lokalnego (patrz
rozdział 3). Przeprowadzone pomiary i analiza wieloletnich danych pomiarowych oraz
wyników stacjonarnych i mobilnych pomiarów automatycznych z okresu 1971−2010, opisanych w rozdziale 4, pozwalają sformułować wskazówki i wnioski dotyczące:
1) zróżnicowania temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze
krakowskim, w tym występowania inwersji termicznej, a także czynników je warunkujących;
2) zjawiska miejskiej wyspy ciepła (m.w.c.) jako elementu mezoklimatu obszaru
krakowskiego oraz zależności jej występowania i intensywności od cyrkulacji atmosferycznej i pionowego gradientu temperatury;
3) ogólnego modelu funkcjonowania struktury termicznej obszaru krakowskiego;
4) wieloletniej zmienności struktury przestrzennej temperatury i opadów na tym
terenie;
5) metodyki badania klimatu miast położonych we wklęsłych formach terenu;
6) znaczenia wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych w kształtowaniu klimatu miasta.
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Warunki termiczne terenów pozamiejskich wokół Krakowa nocą charakteryzuje tzw.
„asymetria termiczna”. Część północna omawianego obszaru, położona powyżej 50 m
nad dnem doliny Wisły, jest znacznie chłodniejsza od południowej. Natomiast wschodnia
część dna doliny Wisły jest cieplejsza od zachodniej. W warunkach szczególnie sprzyjających kształtowaniu się dużych różnic mikro- i mezoklimatycznych (czyli w czasie nocy
z zachmurzeniem ≤2 oktantów i prędkością wiatru ≤3,0 m·s-1), różnice między najwyższą
i najniższą temperaturą minimalną na stacjach obszaru krakowskiego najczęściej wynoszą
2,1−4,0K (32−57%) lub 4,1−6,0K (24−41%), ale zdarzają się wartości powyżej 8K. Różnice
≥4K występują w 28% wszystkich nocy w roku, nie tylko w opisanych warunkach, przy
prawie każdej sytuacji synoptycznej. Występowaniu dużych różnic temperatury na obszarze krakowskim sprzyjają warunki ze słabym wiatrem lub ciszą atmosferyczną, przy czym
często takie warunki panują jedynie w dolinie Wisły, zaś w tym samym czasie na pobliskiej
wierzchowinie notowane są wyższe prędkości wiatru. Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych na terenie miasta wykazuje cechy odmienne od terenów pozamiejskich. Gdy w mieście, w zachodniej części doliny, w proﬁlu pionowym występuje spadek
temperatury z wysokością, to poza miastem w proﬁlu złożonym z punktów położonych
na takiej samej wysokości względnej występuje inwersyjny rozkład temperatury w pionie. Ponadto widoczna jest odmienność termiczna wschodniej i zachodniej części doliny;
w mieście część wschodnia jest chłodniejsza niż zachodnia, a poza miastem odwrotnie.
Różnice temperatury ≥4K między najcieplejszym i najchłodniejszym punktem pomiarowym w mieście występują rzadziej niż na terenach pozamiejskich: w około 12% nocy.
Inwersje temperatury występują nocą w każdej porze roku, częściej poza miastem niż
w mieście i mają tam większą intensywność. Wiosną i latem sytuacje inwersyjne występują
w godzinach nocnych w mieście w około 40−50% przypadków, a poza miastem 70−80%.
Zimą inwersje zdarzają się najrzadziej (10−20%) i różnice między miastem i obszarem
pozamiejskim są niewielkie. Najwięcej przypadków inwersji o gradiencie pionowym
>-4,0°C·100 m-1 notuje się poza miastem wiosną i jesienią (odpowiednio około 28%
i 22%). Wewnątrz warstwy inwersyjnej istnieje najprawdopodobniej specyﬁczna, lokalna
cyrkulacja powietrza, o czym pośrednio świadczą wyniki analiz automatycznych pomiarów temperatury powietrza. Na obszarze krakowskim w warstwie powietrza od podłoża
do wysokości 100 m nie występuje tzw. efekt crossover, temperatura w całym proﬁlu pozamiejskim jest niższa niż w proﬁlu miejskim. Prawdopodobnie efekt ten pojawia się wyżej,
na wysokości około 200 m n.p.g.
Największe różnice temperatury powietrza na obszarze krakowskim związane są
z występowaniem silnej inwersji termicznej, kiedy temperatura na wierzchowinach może
być nawet o 9K wyższa niż w dolinie. Tworzeniu się takich warunków sprzyja występowanie w Tatrach wiatru halnego. Oznacza to jednak, że sytuacja inwersyjna jest potęgowana
przez napływ ciepłego powietrza nad obszar Krakowa, przy czym najwyraźniej powietrze to
przepływa ponad doliną i ponad znacznie chłodniejszym powietrzem tam zalegającym.
Główną cechą stosunków opadowych na obszarze krakowskim jest ich duża zmienność czasowa i przestrzenna. Południowa i zachodnia część miasta otrzymuje znacząco więcej opadów niż części północna i wschodnia. Najwięcej dni z opadem występuje
w centrum miasta (Ogród Botaniczny, 216 dni w roku), najmniej na skłonie Wyżyny
(Garlica Murowana, 132 dni w roku), przy czym różnice między stacjami praktycznie
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zanikają przy liczbie dni z sumą dobową powyżej 5 mm, zatem lokalne wpływy np. rzeźby terenu czy zanieczyszczeń powietrza na opady manifestują się jedynie w przypadku
opadów o małym natężeniu. Roczne sumy opadów są zazwyczaj najwyższe w Libertowie
(średnia suma: 704,5 mm), a najniższe w Igołomi (558,5 mm).
Największe średnie sezonowe wartości intensywności m.w.c., przekraczające 3K, charakteryzują zabudowę w centrum miasta, w dnie doliny. W przebiegu rocznym największe
wartości intensywności m.w.c. występują wiosną i latem, kiedy zróżnicowanie termiczne
obszarów pozamiejskich także jest największe. W dnie doliny w zabudowie śródmiejskiej
we wszystkich porach roku sytuacja m.w.c. pojawia się w ponad 95% okresu nocy i tam też
najczęściej jej intensywność osiąga największe wartości w porównaniu do innych części
miasta, przekraczające 6K. Części miasta położone na Wysoczyźnie i na skłonie Wyżyny
funkcjonują według odrębnego reżimu termicznego niż części miasta położone poniżej
w dnie doliny. Tereny te są chłodniejsze od centrum miasta i wykazują mniejsze różnice
temperatury względem terenów pozamiejskich, znajdujących się w tych samych strefach
wysokościowych, niż obszary miejskie w dnie doliny. Intensywność m.w.c. w Krakowie,
w części miasta położonej w zachodniej części dna doliny, jest większa niż w innych polskich miastach o porównywalnej wielkości i większa od wartości sugerowanej przez model T.R. Oke’a (1987). Wynika to z występowania w sąsiedztwie miasta nocą zastoiska
zimnego powietrza, charakterystycznego dla wklęsłych form terenu i niewystępującego
w otoczeniu innych polskich miast, które porównywano z Krakowem. W przypadku Krakowa nie można stwierdzić wyraźnych i jednoznacznych związków między występowaniem dużych dodatnich lub ujemnych różnic temperatury między miastem i terenem pozamiejskim a sytuacją synoptyczną czy pionowym gradientem temperatury.
Wykorzystując analizę skupień metodą k-średnich, wyróżniono dla każdej pory roku
skupienia, które można utożsamić z typami struktury termicznej obszaru krakowskiego.
Stały się one kolejnym elementem służącym do stworzenia modelu funkcjonowania tejże
struktury w nocy. We wszystkich porach roku jedno ze skupień reprezentuje sytuację,
kiedy struktura termiczna obszaru krakowskiego jest relatywnie mało zróżnicowana (we
wszystkich punktach pomiarowych jest chłodniej niż w centrum miasta, średnio o około
0,5−2,0K). Wiosną stanowi to 33,4% badanych przypadków, jesienią 54,0%, a zimą 83,9%,
natomiast latem zaledwie 25,8%, co potwierdza wspomniane wcześniej największe zróżnicowanie obszaru krakowskiego latem. Sytuacji tej towarzyszy niewielki gradient pionowy temperatury (od -0,2 do -0,5°C·100 m-1), mała intensywność m.w.c. w dnie doliny
(1,2−1,7K), duże zachmurzenie ogólne. Najrzadziej zdarzają się sytuacje reprezentowane
przez skupienia z dużymi różnicami ujemnymi, oznaczającymi, że dane punkty są cieplejsze od centrum miasta. Latem takie sytuacje nie występują, wiosną osiągają częstość
11,7%, jesienią 16,7%, a zimą 3,7%. Pionowy gradient temperatury osiąga wtedy najwyższe
wartości (-4,3 do -5,1°C·100 m-1), a średnia intensywność m.w.c. waha się od 3,0K wiosną
do 2,0K jesienią, natomiast zimą mamy do czynienia z jeziorem chłodu: -1,7K. Wiosną
i jesienią sytuacje te charakteryzują się przewagą warunków bezchmurnych lub z małym
zachmurzeniem, zaś zimą przeważa duże zachmurzenie ogólne. Wiosną opisana struktura
termiczna jest związana z przypadkami wystąpienia wiatru halnego w Tatrach lub pogody
bezchmurnej i bezwietrznej. Podobnie jest jesienią. Czasem w takich warunkach rano
tworzą się w dolinie Wisły gęste mgły, a wyżej położone części miasta znajdują się powyżej
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nich, co skutkuje dużymi różnicami temperatury. Także zimą duże różnice temperatury
są związane z występowaniem wiatru halnego w Tatrach lub gęstej mgły w dolinie Wisły.
Kolejna grupa skupień to te, które reprezentują występowanie dużych różnic dodatnich.
Zimą takie sytuacje nie występują, natomiast wiosną osiągają częstość 26,3%, latem 36,0%,
a jesienią 29,3%. Są to sytuacje z największą średnią intensywnością m.w.c. w dnie doliny
(3,5−4K), przy równoczesnym stosunkowo małym zróżnicowaniu temperatury na pozostałym obszarze. Ich powstawaniu sprzyjają małe prędkości wiatru w dolinie, większe na
wierzchowinie, często niebo jest bezchmurne, a wiatr wieje z północy i wschodu.
Obecność miasta w dolinie powoduje nocą zanik zastoiska chłodnego powietrza na
terenie zurbanizowanym, zlokalizowanym w dnie doliny. Prowadzi to do dużych kontrastów termicznych między miastem i obszarem pozamiejskim w tej formie terenu. Modyﬁkacja bilansu cieplnego przez teren zurbanizowany powoduje, że gradient pionowy
temperatury nad miastem jest dużo mniejszy niż poza miastem. Obszary zabudowane
usytuowane na wypukłych formach terenu, około 50 m ponad dnem doliny, znajdują się
zarazem w tej części objętości powietrza zajmującego dolinę, gdzie gradient pionowy jest
niewielki. W mieście zazwyczaj obserwuje się normalne uwarstwienie termiczne (niższe temperatury około 50 m ponad dnem doliny niż w dnie doliny), zaś poza miastem,
w tej samej formie terenu i porównując punkty na tych samych wysokościach względnych
– inwersję. W rezultacie obszary położone w mieście około 50 m ponad dnem doliny,
zwłaszcza w jego południowej części, są tak samo ciepłe jak obszary wierzchowin poza
miastem i wyraźnie cieplejsze od punktów pozamiejskich położonych około 50 m ponad
dnem doliny. Jednak intensywność m.w.c. jest największa w dnie doliny. W przypadku
południowej części miasta można stwierdzić, że tereny zurbanizowane położone około
50 m nad dnem doliny mają warunki termiczne znacznie bardziej zbliżone do warunków wierzchowiny Pogórza Wielickiego, znajdującej się kolejne 50 m wyżej, niż do warunków centrum miasta. Natomiast północna część miasta położona około 50 m ponad
dnem doliny jest nocą znacznie chłodniejsza od południowej i pod względem warunków
termicznych bliżej tym terenom do dna doliny poza miastem niż do innych części miasta. Ta dysproporcja wydaje się skutkiem wpływu złożonej, lokalnej cyrkulacji powietrza,
a być może także wpływu podłoża geologicznego i pokrywy glebowej. Nocą mają miejsce
katabatyczne spływy powietrza, od strony północnej i południowej, w kierunku dna doliny Wisły. Jednak wysokość względna wierzchowin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest nieco większa na południu niż północy. Jak wspomniano wcześniej,
północna część obszaru krakowskiego znajduje się w cieniu opadowym. Możliwe jest zatem, że także w punktu widzenia warunków termicznych obszar ten należy rozpatrywać
jako niżej położoną część Wyżyny Krakowskiej, gdzie gromadzi się chłodne powietrze,
docierające z obszarów znajdujących się wyżej i dalej na północ. Z taką hipotezą zgodne
są też wyniki dotyczące warunków anemometrycznych, tzn. na wierzchowinach po stronie północnej notuje się często niższe wartości prędkości wiatru niż na wierzchowinach
po stronie południowej. Nie można też wykluczyć występowania asymetrii w miąższości
warstwy inwersyjnej, którą należałoby postrzegać jako skutek opisanych wyżej procesów.
Rozważania o wieloletnich zmianach struktury mezoklimatu miasta poprzedzono
rozpoznaniem roli rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu Krakowa. Jest to wątek badawczy dość słabo znany, a − jak się okazało − bardzo istotny. Rozlokowanie miasta w dnie
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doliny i na stokach powoduje, że poszczególne części miasta funkcjonują według odrębnych reżimów termicznych. Wymaga to stosowania innej metodyki określania intensywności m.w.c. niż w przypadku miast położonych na obszarach płaskich. Ma to również
istotne znaczenie w badaniu wieloletniej zmienności klimatu miasta. Okazało się bowiem,
że rozwój miasta na stokach nie spowodował takich skutków mezoklimatycznych, jakie
obserwuje się, gdy miasto rozwija się na terenie płaskim. Rozwój przestrzenny miasta, postępujący w latach 1971−1989 na stokach, nie odbił się na intensywności m.w.c. mierzonej
w dnie doliny. Natomiast po 1989 r. stwierdzono zmniejszenie się sezonowej intensywności m.w.c. w części miasta znajdującej się w zachodniej części dna doliny, średnio o 0,2K.
We wschodniej części terenów pozamiejskich w dnie doliny zaobserwowano po 1996 r.
spadek temperatury minimalnej w porównaniu do terenów z części zachodniej i ta zmiana
struktury termicznej okazała się skutkiem zmniejszenia emisji ciepła antropogenicznego,
spowodowanego m.in. restrukturyzacją przemysłu, co z kolei było następstwem zmian
ustrojowych po 1989 r. Zmiana ta być może nie okazała by się tak istotna, gdyby oddziaływanie emisji ciepła antropogenicznego nie było wzmocnione przez inwersje temperatury,
będące jednym z efektów zróżnicowania rzeźby terenu, na którym znajduje się Kraków.
Przeprowadzone analizy pokazały, że znaczne zmniejszenie emisji ciepła antropogenicznego i zanieczyszczenia powietrza po 1989 r. nie odbiło się na strukturze przestrzennej opadów na obszarze krakowskim. W sumach opadów na poszczególnych stacjach nie
wystąpił ani trend wzrostowy, ani spadkowy. Natomiast zmieniła się struktura przestrzenna liczby dni z opadem >5 mm wiosną i jesienią, jednak zmiany te nie przełożyły się
na sumy opadów. Można zatem stwierdzić, że uzyskane wyniki są zgodne z poglądami
o słabych związkach między zmianami zanieczyszczenia w mieście a opadami, przy czym
w Krakowie za główny czynnik różnicujący strukturę przestrzenną opadów należy uznać
rzeźbę terenu.
Wyniki przeprowadzonych analiz i porównań danych z Krakowa z danymi z innych
miast w Polsce i Europie umożliwiają sformułowanie szeregu zaleceń dotyczących metodyki badania klimatu miast położonych we wklęsłych formach terenu. Istotną cechą takich obszarów jest duże zróżnicowanie mezoklimatyczne obszarów sąsiadujących
z miastem, czyli tła pozamiejskiego. Stanowi to istotną przeszkodę w stosowaniu klasycznych metod, np. wyznaczania intensywności m.w.c., gdyż żadna stacja pozamiejska nie
może być uznana za reprezentatywną dla całego obszaru pozamiejskiego. Często różnica
temperatury między różnymi stacjami pozamiejskimi jest tak samo duża albo większa
niż m.w.c. Nie powinno się także uśredniać danych z kilku stacji pozamiejskich i takiej
wartości stosować jako jednego punktu odniesienia dla pomiarów w mieście, choć hipotetycznie można sobie wyobrazić bardzo gęstą sieć pomiarów pozamiejskich, która
pozwalałaby uzyskać wartość rzeczywiście reprezentatywną dla tego obszaru. W niniejszej pracy zaproponowano autorską koncepcję wyznaczania intensywności m.w.c., opartą
o sieć automatycznych pomiarów temperatury powietrza w strefach pionowych w mieście
i poza miastem, a w każdej ze stref − w różnych typach użytkowania terenu. Wyznaczanie
intensywności m.w.c. poprzedzono rozpoznaniem zróżnicowania warunków termicznych
całego badanego obszaru. Okazało się, że duże różnice termiczne na obszarze krakowskim
występują w różnych sytuacjach synoptycznych i przy różnych wartościach zachmurzenia,
relatywnie duża prędkość wiatru na wierzchowinach nie stanowi przeszkody w znacznym
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różnicowaniu się temperatury powietrza w dolinie. Tereny niżej położone znajdują się
w swoistym cieniu wiatrowym, a termika zalegającego tam powietrza jest kształtowana
odmiennie niż na wierzchowinie. Oznacza to, że w miastach położonych we wklęsłych
formach terenu duże różnice termiczne mogą występować w takich warunkach, w jakich
zazwyczaj nie występują w miastach położonych na terenach płaskich. Jest to związane
m.in. z dużą częstością inwersji dolnych w mieście, co należy uznać za kolejną cechę istotnie różniącą klimat miasta położonego w dolinie od klimatu miasta położonego na terenie
płaskim; w Krakowie udział inwersji nad miastem w godzinach nocnych jest, co prawda,
mniejszy niż poza miastem, ale nie spada poniżej około 30% od wiosny do jesieni. Nakładanie się wpływu procesów generowanych przez zróżnicowanie rzeźby terenu na procesy
będące skutkiem obecności zabudowy miejskiej powoduje tworzenie się złożonej struktury termicznej i dlatego intensywność m.w.c., zdaniem autorki, powinno się w takim
terenie wyznaczać osobno dla poszczególnych stref wysokościowych. W przypadku miast
położonych w dolinach zawodzą formuły empiryczne służące do wyznaczania intensywności m.w.c. w oparciu o liczbę ludności miasta czy gradient pionowy temperatury, co
jest kolejną wskazówką potwierdzającą, że w takich miastach klimat lokalny kształtowany
jest głównie pod wpływem zróżnicowania rzeźby terenu, zaś czynniki antropogeniczne
mają nieco mniejsze znaczenie. Ponadto mniejsze jest znaczenie w kształtowaniu intensywności m.w.c. takich czynników naturalnych, jak ogólna cyrkulacja atmosferyczna,
zachmurzenie czy prędkość wiatru, które mają kluczowe znaczenie w przypadku miast
położonych na terenach płaskich. W miastach położonych we wklęsłych formach terenu
znacznie bardziej istotne są np. zastoiska chłodnego powietrza i inwersje temperatury.
Katabatyczne spływy powietrza powodują wzrost zasięgu pionowego m.w.c. Wymusza
to modyﬁkację metodyki badania klimatu miast położonych w takich terenach. Należy
przy tym zwrócić szczególną uwagę na zasięg przestrzenny modyﬁkacji klimatu lokalnego
przez obszar miejski. Przykład Krakowa pokazuje bowiem, że stacje położone nawet kilka
kilometrów poza granicami miasta mogą pozostawać pod jego istotnym wpływem, co jest
związane z częstym występowaniem inwersji termicznych i kształtowaniem się złożonej
lokalnej cyrkulacji powietrza w dolinie.
Wieloletnia zmienność klimatu miasta położonego we wklęsłej formie terenu także
kształtuje się odmiennie niż w miastach na terenach płaskich. Miasta zwykle lokowano
w dolinach, a późniejszy ich rozwój często powiązany był z wkraczaniem zabudowy na
pobliskie wypukłe formy terenu (zbocza i stoki). Jednak przykład Krakowa pokazuje, że
przebiegający w ten sposób przyrost terenów zabudowanych nie przekłada się na wzrost
intensywności m.w.c., co jest związane z wpływem rzeźby terenu i funkcjonowaniem terenów z poszczególnych stref wysokościowych według odrębnych reżimów termicznych.
Natomiast znaczące zmiany emisji ciepła antropogenicznego w danej streﬁe wysokościowej, zwłaszcza w objętym inwersjami dnie doliny, mogą prowadzić do zmiany struktury
przestrzennej temperatury powietrza w skali mezoklimatu miasta. Podjęta próba zbadania
wpływu znacznego zmniejszenia się zanieczyszczenia powietrza na wielkość i strukturę
opadów pokazała, że ten czynnik antropogeniczny ma relatywnie małe znaczenie. W miastach położonych w dolinach wpływ miasta na opady przejawia się głównie w generowaniu
dodatkowych opadów o małym natężeniu, podczas gdy w miastach położonych na terenach płaskich często zwraca się uwagę na ich rolę w intensyﬁkowaniu opadów burzowych.
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Przedstawione w poprzednich rozdziałach wyniki analiz powinny być w przyszłości uzupełnione kolejnymi badaniami. Niestety, w trakcie przygotowywania niniejszej
pracy nie było m.in. możliwości rozpoznania wpływu rzeźby terenu na kształtowanie
się opadów w skali lokalnej. Do opracowania tego zagadnienia konieczne byłoby użycie
danych radarowych, co jest planowane w przyszłości. Innym ciekawym zagadnieniem,
wciąż czekającym na opracowanie, jest wpływ zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza
na dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi w Krakowie. Badania takie
były prowadzone dzięki pomiarom w Krakowie i Gaiku-Brzezowej w latach 70. XX w.,
kiedy zanieczyszczenie powietrza było znacznie większe niż dziś, lecz obecnie można je
kontynuować jedynie na stacji w Gaiku. Wznowienie takich pomiarów porównawczych
pozwoliłoby oszacować rolę zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w kształtowaniu
różnych elementów meteorologicznych i dostarczyłoby danych wielce przydatnych przy
weryﬁkacji i objaśnianiu analiz dotyczących zmian mezoklimatu miasta. Kolejnym wnioskiem dotyczącym przyszłych perspektyw badań klimatu Krakowa jest konieczność rozpoznania zróżnicowania wilgotności powietrza i cyrkulacji lokalnej na terenie obszaru
krakowskiego. Rola tych czynników była podkreślana w niniejszej pracy.
Książka, którą cierpliwy Czytelnik kończy czytać, jest efektem i dokumentacją kilku
lat nie tylko badań i analiz, ale też zmagań autorki z wieloma przeciwnościami natury organizacyjnej i ﬁnansowej, które zostały przezwyciężone dzięki pomocy szerokiego grona
Ludzi Dobrej Woli, wymienionych we wstępie. Była to także podróż w naukowe „nieznane”; w trakcie pomiarów i analiz danych pojawiały się nowe wątki, a ich rozwiązywanie
prowadziło czasem do zaskakujących wniosków. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że nowe
horyzonty badawcze, nakreślone pokrótce powyżej, doczekają się środków koniecznych,
by się do nich przybliżyć.
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SUMMARY
     

Multi-annual changes
of the urban mesoclimate structure
(using an example of Kraków)

1. Introduction
The anthropogenic impact on climate is most visible in urban areas (e.g. urban heat island,
UHI). The urban climate changes due to variations in both global climate and speciﬁc local
climatic factors. Kraków is an example of a Central European city the natural environment
of which was the subject of a very intensive anthropopression after the Second World War,
but after 1989, due to signiﬁcant socio-economic and political changes, most local climatic
factors changed as well. Centralised and planned economy was replaced by the freemarket economy which, apart from bringing the economic growth, created phenomena
unknown previously, e.g. market competition or unemployment. The changes observed in
the whole Central European region were reﬂected in the state of the natural environment,
and atmosphere is its most mobile element, so the eﬀects could be observed already
after a relatively short time. In the years 1992−2000, the emission of particulate matter
decreased in Poland by 71%, SO2 by 46%, NO2 by 25%, volatile organic compounds by
25%. At the same time, GNP calculated in PLN increased by 30% and calculated in USD
by 300%. Those results were achieved ﬁrst, at the beginning of 1990s, due to the decrease
of production in the branches of industry consuming most of energy and emitting most of
air pollution. Later, the reason was technological modernisation and production eﬃciency
increase, due to both requirements of the market economy and new environmental legal
regulations (Agenda... 2002, Świątczak 2002).
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The present work presents changes of Kraków’s mesoclimate against the background
of the processes described above, in the period 1971−2005. The aim is to ﬁnd out whether
changes of the selected, local, anthropogenic climate factors inﬂuenced the multi-annual
variability and spatial structure of air temperature and precipitation in the Kraków area
and how it was modiﬁed by the mesoclimate features dependent on the relief. First,
the changes of the anthropogenic climate factors (land use, number of inhabitants, city
area, air pollution) in the period 1971−2005 were studied and their impact on the local
climate was estimated. Then, the role of the relief in comparison with the role of land use
in controlling the urban climate was deﬁned, because Kraków is a city located in a river
valley. Urban climate studies are most often conducted in cities located in ﬂat areas, so that
the mesoclimatic diﬀerences are eﬀects mainly of the land use impact (Arya 1988, Oke
2004). However, as stated by Y. Goldreich (1984, 2009), most cities are located in areas
which are not entirely ﬂat. The researchers either neglected the role of relief, or included its
impact only in a qualitative dimension, or eliminated its impact using statistical methods.
Only in few studies the relief impact was treated as an important climate factor in the local
scale of urban climate. Parallel, A.J. Arnﬁeld (2003) and C.S.B. Grimmond (2006) who
summarised the recent achievements in urban climate research, pointed out that the role
of relief in urban climate modiﬁcation is not suﬃciently known and should be the subject
of further studies.
Kraków is a city located in a concave land form and thus it is a convenient place to
study the issues mentioned above. The height diﬀerences between the wide Vistula River
valley bottom and the nearby hill tops reach about 100 m and the city is not located in the
mountains, so the results obtained can be used in studies of other cities located in a similar
way. Moreover, the studies on local climate have been performed in Kraków for many
decades. They were summarised in the paper by T. Niedźwiedź and B. Obrębska-Starklowa
(1987). Unfortunately, after 1990 such studies have been performed very rarely.

2. Local factors controlling Kraków’s mesoclimate
The study area (hereinafter referred to as the Kraków area) is shown in Fig. 1.1 and its
environment is highly diﬀerentiated in both the N-S and W-E proﬁle. In the north it
consists of the slopes and hill tops of the Kraków Upland, Miechów Upland and Proszowice
Plateau. The central part of the study area is the Vistula river valley and in the south it
consists of the Kraków Plateau and the Wieliczka Foothills. In the W-E proﬁle, a signiﬁcant
diﬀerence can be seen between the eastern and western parts of the valley. In the east,
the valley is wide up to 10 km and a few levels of river terraces can be distinguished, while
in the west the valley is as narrow as even only 1 km and, additionally, there are numerous
tectonic horsts and troughs. Thus, the area of Kraków is surrounded by the convex
land forms from the north, south and west; only in the east the valley is open. The city
centre is located mainly in the river valley bottom, about 200 m a.s.l., in the western part
of the valley. The hill tops of the convex land forms around the city are located about
100 m higher. The highest point of the city, belonging to its southern border reaches
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368 m a.s.l. (German 2007). In the present work, the relief of the research area, studied in
detail e.g. by Tyczyńska (1968, 1974), is accounted for in a simpliﬁed form:
1) the expression “valley bottom” is used for areas up to 40 m above the valley ﬂoor
(i.e. up to about 240 m a.s.l.);
2) the expression “Upland slope” is used for areas located in the northern part
of the study area, about 50 m above the river valley ﬂoor;
3) the expression “Plateau” is used for areas located in the southern part
of the study area, about 50 m above the river valley ﬂoor;
4) the expression “hill tops” is used for areas in both southern and northern part of
the study area, on the hill tops of the Wieliczka Foothills and the Uplands, about
100 m above the river valley ﬂoor.
Relief is an element rarely included in the studies of the urban climate, but geology is
completely neglected and regarded as much less important than the land use. However,
in case of Kraków that factor might be signiﬁcant. The environment of Kraków is so
diﬀerentiated because the area is located at the junction of three large-scale geological
structures: the Carpathians (to which the Wieliczka Foothills belong), the Carpathian
Depression (to which the Vistula River valley belongs) and the belt of old uplands
of Central Poland (to which the northern part of the study area belongs). Therefore,
the southern part of Kraków’s area is built of the Flysch rocks, the central part:
of the Miocene loam, and the northern part: of Jurassic and Cretaceous limestone and
marls, partially covered with loess. Also the horsts in the western part of the valley are
built of limestone and marls. Additionally, Quaternary sediments can be found all over
the area (German 2000−2001). The complicated geology is one of the reasons of
a complicated soil cover. According to Skiba et al. (2008), urbanised areas are covered by
Anthrosols, including Urbisols, Hortisols and Technosols. In the north-eastern part of the
study area Haplic Chernozems can be found and in the south-eastern part: Haplic Fluvisols
and Cambic Fluvisols. In the north, there are Eutric Cambisols and Fluvic Cambisols, while
in the south Luvisols: Haplic, Glossic, Albeluvic, Stagnic and Dystric Cambisols. In the areas
located close to the river, Histic Arenosols, Haplic Fluvisols, Cambic Fluvisols and Histosols
can be found. Such a large variety of soil cover, together with the occurrence of outcrops
of limestone and marls on the surface in many places, may inﬂuence signiﬁcantly the
active surface heat balance and air temperature, especially in non-urban areas, which
make the reference for urban climate studies.
In 1970 the area of the Kraków city was 230 km2, on 1st Jan. 1973 it was enlarged up
to 322.3 km2, and since 1st Jan. 1986 it has been 326.8 km2. The number of inhabitants
increased gradually from 584,900 in 1970 to 657,300 in 1973 and 750,500 in 1990.
Since then that value has been almost constant, with minor variations, e.g. in 2000 it
was 738,200 and in 2005: 757,400. In the years 1950−2003 (taking into consideration
the area of Kraków within its borders of 1986), the land use changed a lot (Table 3.1).
The share of the agricultural area decreased by 32.49% (from 81.45% in 1950 down to
48.96% in 2003), the share of the built-up area increased by 24.32% (from 6.31 to 30.63%),
and the share of transportation areas increased by 5.17% (from 4.67 to 9.84%) (Luchter
2006). A. Zborowski (2005) analysed the development of the sub-urban zone around
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Kraków in the years 1978−1998 and stated that the zone enlarged mainly to the south
and north-west of the city borders, while east of the city no changes were recorded and
the communities located there are not included to the sub-urban zone. Fig. 3.1 shows that
between 1990 and 2006, the share of built-up areas increased from 37% to 43%, but in
the areas in the sub-urban zone the increase in the same period was only 1% (from 4 to
5%) Thus, it can be stated that the area of Kraków and the number of its inhabitants have
not changed signiﬁcantly after 1989. The changes in land use were more dynamic.
The changes in air pollution in Kraków were analysed in the works by A. Bokwa
(2007a, b, 2008). In the period 1971−2005, two sub-periods can be distinguished:
1) up to 1989 – with large air pollution and signiﬁcant diﬀerences in air pollution
between particular districts of the city;
2) after 1989 – relatively little air pollution and small diﬀerences in air pollution
between particular districts of the city.
At present, the concentrations of SO2 and PM in Kraków are lower by about 80% in
comparison with maximum values recorded in 1970s.

3. Data and methods
The present study is based on long-term and short-term meteorological data coming from
regular meteorological stations and from the automatic network arranged by the author. For
the period 1971−2005, data from the following stations were used (Fig. 1.1, Table 2.1):
1) the Botanical Garden;
2) Kraków-Czyżyny;
3) Igołomia;
4) Kraków-Balice;
5) Garlica Murowana;
6) Miechów;
7) Libertów;
8) Gaik-Brzezowa;
9) Borusowa (a station located 65 km east of Kraków, outside of the Kraków area).
The data used consisted of daily measurements of air temperature (00, 6, 12 and
18 UTC, maximum and minimum temperature), precipitation, wind speed and direction
and cloudiness. Unfortunately, for some stations some data were not available, which
inﬂuenced the range of analyses performed.
The automatic measurement network was arranged to study the impact of the relief
on the air temperature spatial pattern in the Kraków area. Following the recommendations
of WMO (Oke 2004), in 2006 test measurements were performed (Bokwa et al. 2008).
The network was constructed gradually in the years 2007−2009, according to the
assumption of studying the inﬂuence of the relief and the land use on the air temperature
spatial pattern separately. The study area was divided into the above-mentioned vertical
zones (the valley bottom, the Upland slope, the Plateau, the hill tops) and, additionally,
each zone into an eastern and western part. In each zone, the measurement points were
located in order to represent non-urban areas and various kinds of the urban land use:
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1) dense urban developments;
2) blocks of ﬂats;
3) residential estates;
4) urban green areas.
The measurement points were equipped with HOBO and Minikin data loggers
and recorded air temperature every 5 minutes. In order to obtain data regarding
vertical distribution of air temperature in the Vistula river valley, a measurement
proﬁle was established using the broadcast tower located near the Kościuszko Mound
(Malczewskiego St.). A Davis data logger with radio data transmission option was located
at the mast, 115 m above the ground, and a HOBO data logger at the mast bottom,
2 m above the ground. Table 4.1 and Fig. 1.1 show the location of the points, the equipment
used and the date of the measurements beginning, while Fig. 4.1 shows the surroundings
of the selected points using the ﬁsh-eye photos.
Apart from stationary measurements, also mobile measurements were performed
in co-operation with the Department of Climatology and Atmosphere Protection,
Wrocław University, using methodology described in the work of Szymanowski (2004).
The measurements were performed during cloudless and calm nights: 29/30.05.2006,
23/24, 24/25 and 25/26.06.2007, 14/15.12.2008, 9/10.02.2009 and 31.03/1.04.2009.
The routes are presented in Fig. 5.14 and the results obtained in Fig. 5.15 and 5.16.
The measurements from the network were completed with automatic measurements
of the selected elements from the following stations:
1) Garlica Murowana: data concerning wind speed and direction in the period
07.2007−12.2009;
2) the Botanical Garden: automatic measurements of air temperature at 2 m above
the ground, with a HOBO data logger in the period 11.2007−01.2010;
3) Libertów, Igołomia and Balice: air temperature, wind speed and direction for
every 3 hours in the period 07.2007−01.2010;
4) Lepianka Czajowska (a station in the Kraków Upland, outside of the Kraków
area): automatic measurements of air temperature with a Vaisala data logger
in the period 07.2007−12.2009, kindly provided by the Chair of Climatology,
Silesian University.
Additionally, data regarding cloudiness read every 3 hours from Balice in the period
07.2007−01.2010 were used.
The above-described arrangement of the measurement points allowed obtaining data
which may be analysed from two points of view:
1) diﬀerences in air temperature between points representing various types of land
use (urban and non-urban areas), in the same land form: that allows deﬁning
the UHI intensity in particular vertical zones, i.e. it enables to eliminate the impact
of the relief and to obtain information about the modiﬁcation of air temperature
only due to the land use inﬂuence;
2) diﬀerences in air temperature between points representing the same types of land
use, but in various land forms: that allows deﬁning the impact of the relief and
eliminating the land use inﬂuence.
241

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

4. Air temperature and precipitation spatial patterns
in the Kraków area
First, the air temperature spatial pattern in the non-urban area around Kraków was
studied, because that makes the background for the urban climate studies. The long-term
data were used from the stations representing various mesoregions of the Kraków area
and the synchronous measurements were available in the following order:
1) from Balice, Garlica Murowana and Libertów in the years 1972−1996;
2) from Balice, Garlica Murowana and Igołomia in the years 1991−2005;
3) from Balice, Garlica Murowana, Libertów and Igołomia in the years 1991−1995.
The results of data analyses (Table 5.1−5.4, Fig. 5.1−5.8) enabled to characterise
the spatial pattern of air temperature in the non-urban areas around Kraków in the N-S
proﬁle as a thermal asymmetry. The hill tops in the southern part of the Kraków area are
much warmer than the hill tops in the northern part. The results obtained were reviewed
and conﬁrmed using additionally the long-term data from Miechów and Gaik-Brzezowa
(Table 5.5−5.8) and the data from the period 2007−2010 from the automatic network
(Table 5.10−5.12, Fig. 5.9−5.13). The largest air temperature diﬀerences in the non-urban
areas around Kraków are connected with the occurrence of strong temperature inversion
when the temperature at the hill tops may be even 9K higher than in the valley bottom.
The föhn wind “halny” blowing in the Tatra Mts. (the highest range of the Carpathians),
about 100 km south of Kraków, favours such large air temperature diﬀerences in the
Kraków area. The inversion over Kraków is strengthened by the “halny” wind, the warm
air most probably ﬂows over the valley and leaves much cooler air below. The observed
regularities were conﬁrmed further by the mobile measurements, which additionally
revealed the presence of very cold zones at the foothills of the Upland slope and Plateau
slope, in the southern and northern city suburbs, particularly exposed to the katabatic
ﬂows of cold air during the night (Fig. 5.15, 5.16).
The analysis of the factors controlling the air temperature pattern in non-urban areas
showed that large temperature diﬀerences are favoured by weak winds, but it is suﬃcient
that such winds occur only in the valley bottom. A stronger wind blowing at the hill tops
at the same time does not cause a decrease in thermal contrasts. No clear relations between
the occurrence of large air temperature diﬀerences and synoptic situation, cloudiness
or wind direction were established. Most probably the main factor controlling large air
temperature diﬀerences is a complicated local air circulation in the valley (Table 5.17−5.19,
Fig. 5.17−5.20).
The spatial pattern of air temperature in Kraków’s urban area was characterised
using the data from the automatic network from the period 03.2009−01.2010.
The revealed pattern is diﬀerent from the one for non-urban areas. In the western part of
the valley, in urban areas, the temperature decreased with height, while in non-urban areas
the temperature inversion was observed. In the city, the eastern part of the valley bottom is
cooler than the western one, while in non-urban areas it is the opposite. The measurement
point in Czajna St. turned out to be extremely cold, which can only be explained by
the ﬂow of cold air from the green areas located nearby (Table 5.20−5.23, Fig. 5.21−5.24).
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The frequency of air temperature inversion was studied as an important element of
Kraków’s mesoclimate. In the years 1972−1996, in every season inversion was a dominating
type of thermal stratiﬁcation on the Plateau slope, according to the data from Balice and
Libertów: from 44.3% in winter to 54.0% in summer. On the Upland slope, however,
the decrease of temperature with height dominated, according to the data from Balice and
Garlica: from 39.3% in winter to 59.6% in summer (Table 5.24, 5.25, Fig. 5.25, 5.26).
Measurements from the mast top were used to review the results described above.
After several tests had been performed (Table 5.26, 5.27, Fig. 5.27, 5.28), it was decided that
the measurements from Jeziorzany and Libertów would be used to study the temperature
inversion occurrence in the non-urban area, while the data from the mast and from
Krasiński St. to study the inversion in the urban area. As stated by H.E. Landsberg (1981),
in cities located in ﬂat areas the isothermal conditions prevail during the night, while
in non-urban areas a strong inversion develops. In Kraków, however, the frequency of
inversion in the urban area exceeds 30% from spring to autumn. In winter, the inversions
were least often (10−20%) and the diﬀerences between urban and non-urban areas were
rather small. In the air strata studied, about 100 m thick, the crossover eﬀect was not
observed, i.e. the air temperature in the whole non-urban proﬁle was lower than in
the urban proﬁle. Other studies (e.g. Lewińska 1984, Lewińska et al. 1990) show that that
phenomenon occurs most often at the height of about 200 m above the ground (Table 5.8,
5.29, Fig. 5.29−5.31).
Precipitation in the Kraków area may be characterised with daily sums of precipitation
from the stations in the Botanical Gardens, Garlica Murowana, Balice and Igołomia, from
the period 1971−2005, and from Libertów (1985−1996) and Czyżyny (1993−2002). For
1980 the data from Garlica Murowana are missing. The data available were analysed
in the works by A. Bokwa and B. Skowera (2008, 2009) and A. Bokwa and D. Limanówka
(2008). All analyses prove that the precipitation pattern shows large spatial and temporal
variability. Southern and western parts of the Kraków area have much larger sums
of precipitation than eastern and northern parts, mainly due to the relief impact. In
Kraków, there is no increase in intensive precipitation in comparison to rural areas, while
in many cities located in ﬂat areas that feature is quite common. The largest precipitation
sums occur all over the Kraków area in summer, but in that season the diﬀerences between
the stations are the smallest. The precipitation sums in the urbanised areas of Kraków
are higher than in nearby rural areas, but the quantitative impact of the city is diﬃcult to
establish (Table 5.30, 5.31, Fig. 5.32−5.39).

5. Urban heat island in Kraków
The UHI intensity in Kraków was established according to the concept elaborated by
the author and already presented above. The city was divided into three vertical zones
and each of them was further divided into the eastern and western part. That makes
6 city areas and for each of them separate measurements in urban and non-urban areas
should be organised in order to deﬁne the UHI intensity for each of them separately.
The author was able to organize the complete network only for the western part of the
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valley. The UHI features are diﬀerent for the same type of land use, but in a diﬀerent land
form. The areas located on the Upland slope and the Plateau are cooler than the areas of the
same land use, but located in the river valley bottom. Also, they show smaller diﬀerences
comparing to non-urban areas (Table 6.1, 6.2). The areas on the slopes are located at
some distance from the city centre and close to the suburbs, which could account for the
diﬀerences observed, but, on the other hand, the structure of the Polish cities is usually
diﬀerent than the one typical for American cities and the UHI model (Oke 1987) was
elaborated using the American pattern. Additionally, there are works which prove that a
certain type of built-up modiﬁes the air temperature in a similar way, no matter what the
distance from the city centre is (Szymanowski 2004). Thus, it was concluded that in case of
a city located like Kraków, relief is a more important factor controlling the spatial pattern
of air temperature than land use.
The UHI intensity in Kraków is usually rather small, the values >1.0K reach
the frequency from 17.1% in autumn to 24.2% in spring, which is much less than in other
Polish cities (40−60%; Szymanowski 2004, Wawer 1998) (Table 6.5). In case of negative
diﬀerences, which means the occurrence of the so-called cold lake (the city is cooler than
rural area), their frequency in Kraków is much higher (14−25%) than in other Polish cities
(about 5%; Szymanowski 2004, Wawer 1998). According to Oke’s model (1987) elaborated
for the cities located on ﬂat areas, the maximum UHI intensity in Kraków should reach
7.5K, but the observed value reached 9.9K for the valley bottom. So the diﬀerence of 2.5K
can be interpreted as the quantitative impact and contribution of the relief to UHI.
Many authors have studied the connections between UHI and atmospheric circulation
and they agree that on the northern hemisphere large UHI intensity is favoured by
anticyclonic situations and air advection from the west, south-west and south. Also,
atmospheric fronts can cause short-term high UHI intensity. In Kraków, however, there
are no clear or strong connections between high UHI intensity and the synoptic situation.
It can only be stated that the advection from SE, S and SW, regardless of the accompanying
baric centre, was usually connected with negative diﬀerences, while the presence of the
anticyclonic centre favoured large positive diﬀerences. Advection from the south is often
connected with föhn winds and their eﬀects have already been presented (Table 6.7−6.9,
Fig. 6.1).
The analyses of the warming/cooling rates also prove that mesoclimatic diﬀerences
in Kraków are controlled most probably to the same extent by the relief and land use
(Fig. 6.2−6.6). The analysis of the UHI intensity and the vertical air temperature lapse rate
showed no clear or strong connection between those elements. Additionally, F.L. Ludwig’s
formula (Landsberg 1981), describing the connection between the UHI intensity and
vertical gradient was used to verify that result. The formula turned out to be useless in
case of Kraków, which conﬁrms the previous outcomes (Table 6.10).

6. Typology and model of the Kraków area thermal structure
The automatic measurements performed by the author within the network consisting
of 21 points made it possible to collect material suﬃcient for the study of the types of
244

Multi-annual changes of the urban mesoclimate structure (using an example of Kraków)

the air temperature spatial pattern, together with a model of its functioning. Data from
the period 03.2009−01.2010 were used when the largest number of the measurement
points operated. The cluster analysis with the k-means method was used. For spring,
four clusters were distinguished, and for the remaining seasons: three clusters. Figure 7.1
presents mean air temperature diﬀerences between the point in Krasińskiego St. and
the remaining points, during the night time, for each cluster. Positive diﬀerences mean
that a certain point is warmer than the one in Krasińskiego St. Tables 7.1−7.5 show further
parameters of each cluster, helpful in the results analysis. The highest positive diﬀerences
in air temperature in the Kraków area are associated with the highest UHI intensity in the
valley bottom, compared to other clusters, and relatively small thermal diﬀerentiation in
the remaining area. Such situations do not occur in winter and in the remaining seasons
they reach the frequency of 30%. The highest negative diﬀerences are accompanied by
high thermal diﬀerentiation of the Kraków area, some points are warmer and some colder
than the city centre. Such situations do not occur in summer and in other seasons they are
gathered in clusters of the lowest frequency (from 3.7% in winter to 16.7 in autumn). Each
cluster shows a type of the thermal structure in the Kraków area. All results presented
above enable to deﬁne a model of the thermal structure functioning during the night time.
The eﬀect of the city location in a valley is the disappearance of the cold lake in urban
areas. Large thermal contrasts occur because in the neighbouring rural areas the cold lake
exists. The modiﬁcation of the heat balance by the urban area makes the air temperature
lapse rate above the city much smaller than in rural areas. The urbanised areas located
about 50 m above the valley ﬂoor are within the air volume with the low lapse rate.
In the period 03.2009−01.2010, in spring and summer temperature inversions occurred
during the night time in the urbanised areas about 40−50%, while in the rural areas:
70−80%. In autumn, it was 30−40% in the urban area and 50−60% in the rural area.
In winter, the inversions were least frequent and varied little between the urban and
rural areas (10−20%). Areas with the same land use but located in the valley ﬂoor and
50 m higher have diﬀerent thermal conditions. In the urbanised area, normal thermal
stratiﬁcation can be observed (i.e. lower air temperature 50 m above the valley ﬂoor),
while in rural areas in the same land form and relative height: a well developed inversion.
Therefore, the areas located 50 m above the valley ﬂoor in urban areas are as warm as
the hill tops areas in rural areas and much warmer than rural areas located 50 m above
the valley ﬂoor. The UHI intensity is, however, the highest in the valley ﬂoor, due to
the occurrence of the cold lake phenomenon in rural areas in that land form, as a result
of katabatic air ﬂows. The UHI intensity in the areas located 50 m above the valley ﬂoor
depends on the diﬀerence in air temperature lapse rates in urban and rural areas. In the
course of the year, the highest UHI intensity values of are observed in spring and summer,
when the thermal diﬀerences of rural areas are the highest, too. In the valley ﬂoor, in dense
urban developments of the city centre, UHI occurs in all seasons during more than 95%
of the night time. Its intensity there is often the largest compared to other zones and exceeds
6K. In spring and summer, mean UHI intensity for the valley ﬂoor is larger by 1−2K than
for areas located 50 m higher. In autumn, the diﬀerence decreases down to 0.5−1K and
in winter to <0.5K. From spring to autumn, in the valley ﬂoor the frequency of UHI is about
20% higher than 50 m above the valley ﬂoor, whereas in winter: only 4% higher. The parts
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of the city located about 50 m above the valley ﬂoor in the northern and southern parts
of Kraków function according to a diﬀerent regime that the city centre. In the southern
part, the urban areas located 50 m above the valley ﬂoor have the thermal conditions
similar to those of the nearby hill tops placed 50 m higher. In the northern part, however,
such urban areas are much colder than in the south and have the similar conditions to
those in the valley ﬂoor. That asymmetry seems to be the result of complicated local air
circulation, maybe also the inﬂuence of the geology and soil cover. Additionally, the urban
areas in the eastern part of the valley are colder than such areas in the western part, while
in the non-urban areas it is the opposite. That diﬀerence in urban areas is most probably
due to the diﬀerence in the valley width, while in rural areas it is most probably associated
with the inﬂuence of the steel works, presented below.

7. Changes of urban mesoclimate structure
The study of urban climate changes is the study of changes in diﬀerences of meteorological
elements between urban and rural areas. In Fig. 5.6, a change in the minimum air
temperature spatial pattern can be seen. Until 1996−1998, Igołomia was almost always
the warmest point, while later it became colder than Balice. In order to study the change
in more detail, two sub-periods were compared: 1991−1995 and 2001−2005. In the ﬁrst
period, the frequency of positive diﬀerences in the minimum air temperature between the
stations (i.e. Igołomia was warmer) was 66%, while in the second one, it decreased down
to 38%. Additionally, in the ﬁrst period positive diﬀerences >3.0K accounted for 0.9%
of all diﬀerences, similarly to diﬀerences <-3.0K, while in the second period the share
of diﬀerences >3.0K almost did not change (0.8%) and the share of negative diﬀerences
<-3.0K increased up to 3.7%. There were no changes in the atmospheric circulation or
land use around the stations, which could explain the phenomena observed. Therefore,
special attention was paid to the anthropogenic heat emission from the steel works.
It was assumed that Igołomia, located 9 km east from the steel works borders, is inﬂuenced
by that factory, because large diﬀerences in air temperature may be explained only with
the advection of very warm air to Igołomia. In 1996, the production process in the
steel works was modernised signiﬁcantly and that technological change caused a huge
drop in the anthropogenic heat emission. It is worth mentioning that in 1970s, the steel
works emitted four times more heat than that area received from the Sun (Lewińska i in.
1990). In order to consider that factor important, it was necessary to link it to other local
conditions. Balice is located west of the city centre and the steel works, while Igołomia
is east of the factory. The observed change concerns the minimum air temperature,
occurring usually during the night time. At night, air temperature inversions are typical
for the Kraków area. Additionally, western winds prevail. If we assume that the inversions
are usually not too thick, it can be concluded that the anthropogenic heat is transported to
the west not only in the warm plum several tens of meters above the ground, but also below
the inversion. It reaches Igołomia also in the strata close to the ground and is recorded
at 2 m height. Already Milata (1959) wrote about a gravitational air ﬂow in the Vistula
river valley from west to east during the inversion situation. To verify that hypothesis,
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nights with large minimum temperature diﬀerences between Balice and Igołomia were
selected in the period 2000−2005 and then, thanks to the help of the colleagues from
the Department of Air Pollution Monitoring and Modelling, Institute of Meteorology and
Water Management, Kraków Branch, a meteorological pre-processor CALMET (Scire,
Robe, Fernau, Yamartino 2000) was used for the analyses of a wind ﬁeld in the Kraków
area at 03 UTC. Figure 8.1 shows the results. On 28.05.2005 (Fig. 8.1e), the minimum air
temperature was 20.7°C in Igołomia and 13.1°C in Balice. In the whole area, the wind
speed was <0.3 m⋅s-1 and the wind direction was SW and SSW. The sodar data from
the station in Czyżyny conﬁrmed the occurrence of stable low inversion about 260 m high.
In such conditions there is no intense mixing of the air from urban and rural areas. Warm
air from the steel works can be transported within the inversion layer with weak wind to
the east, which was recorded by the station in Igołomia. On 26.06.2005 (Fig. 8.1f), the
minimum air temperature was 16.2°C in Igołomia and 19.8°C in Balice. The wind speed
was about 6 m⋅s-1, and the sodar data showed a 400 m high inversion, which disappeared
with time; it allowed intense air mixing and the warm air from the steel works did not
reach Igołomia. In order to verify the observed regularities, the data from the period
11−14.09.2004 were analysed (Fig. 8.1a−d), because on 11, 12 and 14.09 the minimum air
temperature was higher in Igołomia than in Balice by 4.4K, 4.4K and 5.1K, respectively.
The results obtained prove that such situation is connected with the occurrence of weak
wind from W (11.09.2004: 0.3−1.1 m⋅s-1, SSW/S; 12.09.2004: 0.8−2.8 m⋅s-1, WSW/SW;
13.09.2004: 0.7−1.6 m⋅s-1, WNW/NW; 14.09.2004: 0.3−1.7 m⋅s-1, WSW/SW). The sodar
data show inversion on all those days.
Another veriﬁcation procedure was based on the comparison of mean seasonal
minimum air temperatures in Balice, Igołomia and Borusowa in 1973−2005. Borusowa
is located 65 km east of Kraków, also in the Vistula river valley, in an agricultural area,
so for sure it is not aﬀected by the anthropogenic heat from the steel works and can serve
as a reference station. The analysis of Fig. 8.2 and Table 8.1 proves that Igołomia should
not be treated as a rural station, because it is strongly inﬂuenced by the anthropogenic heat
from the Kraków agglomeration. Together with the previous analyses, it also proves that
the changes in thermal conditions in the rural areas around Kraków after 1989 are connected
with huge changes in the anthropogenic heat emissions, the dispersion of which in
the study area is linked closely to the role of the relief in controlling of the air temperature.
The data available and the results presented so far allow the conclusion that the multiannual analysis of UHI intensity changes can be presented only for the Botanical Gardens
as an urban station and Balice as a rural station. An interesting question is whether
the spatial development of Kraków in 1970s and 1980s was reﬂected in the UHI intensity.
New urbanised areas were located mainly north and south of the historical city centre, on
the slopes and as has already been shown in case of Kraków, relief is a more important
factor controlling the air temperature pattern than the land use. For the period 1971−2005,
diﬀerences in the minimum air temperature and temperature at 00 UTC between
the Botanical Gardens and Balice were analysed (Fig. 8.4 and Table 8.1). For all series
the linear trend was determined and for the data of 00 UTC all trends were decreasing
and signiﬁcant at p<0.05. For the data on minimum temperature in all cases the trend was
decreasing, but the data was statistically signiﬁcant only for the spring. Afterwards, each
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series was divided into sub-periods: 1972−1988 and 1989−2005, representing diﬀerent
conditions in terms of air pollution and anthropogenic heat emissions (Table 8.1).
The comparison showed that in all cases, except for the minimum temperature in
the autumn, a decrease in the UHI intensity was reported. The spatial development of
the city on the slopes did not aﬀect the UHI intensity in the river valley (i.e. the city
centre). A decrease in the UHI intensity after 1989 may be linked to improvements in
many communal heating systems and also to a decrease in industrial production in many
factories and technological modernisation.
The precipitation sums in rural areas of the Kraków region in the period 1971−2005
diﬀer signiﬁcantly from the sums in urban areas in all seasons apart from summer.
The largest diﬀerences are observed in winter which might be linked to the highest
seasonal air pollution occurring then. In spite of a huge air pollution decrease in Kraków
after 1989, the spatial structure of precipitation, i.e. the diﬀerences between the urban
and the rural stations, did not change. Neither an increasing nor a decreasing trend was
established in annual or seasonal sums at particular stations. The air pollution changes
aﬀected, however, the spatial structure of the number of days with precipitation sum >5.0
mm in spring and autumn, but it was not reﬂected in seasonal precipitation sums (Table
8.3−8.7) (Bokwa 2010). Many authors showed that urban areas demonstrate the tendency
to generate abundant precipitation in summer (e.g. Dettwiller and Changnon 1976, Chow
and Chang 1984, Jauregui and Romales 1996, Bornstein and Lin 2000, Diem 2007).
In Kraków, however, no such phenomenon occurs. So, the analyses performed contribute
to the results showing no links between air pollution changes and precipitation in urban
areas (e.g. Kelly 1972, after: Burian, Shepherd 2005, Tayanç and Toros 1997, Robaa 2003,
Jin et al. 2005).

8. Impact of the city location in a concave landform
on its mesoclimate
In Kraków, as in other big cities located in valleys, katabatic air ﬂows do not enter the
city interior, which is the case in smaller towns located in mountain valleys (e.g. Kuttler
et al. 1996, Nkemdirim 1980). However, they cause a higher vertical extent of UHI. It is
important to see the urban climate of a city in a valley as an element of the mesoclimate
structure. It happens e.g. that the air temperature on the hill tops close to the city, in
rural areas, is higher than in the city centre. Therefore, as shown in the present study, it is
recommended to establish the UHI intensity for particular vertical zones separately. For
a city in a valley, relief seems to be a more important factor controlling the spatial structure
of precipitation than anthropogenic impacts. The results for Kraków are in accordance
with e.g. those for Brno (Doleželová, Dobrovolný 2009a, b). Further research should focus,
for example, on the role of air pollution in the modiﬁcation of incoming solar radiation,
in order to compare the present situation with that in 1970s, described by Hess et al. (1980).
A very important issue, especially for air pollution dispersion conditions management,
is also the improvement of our knowledge about the local air circulation in the Kraków
area
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