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Zarys treści: W opracowaniu dokonano analizy wieloletniej zmienności i tendencji zmian warun
ków pogodowych sprzyjających lub utrudniających turystykę i rekreację w Krakowie. Od początku 
XX w. wzrosła liczba dni z tmai>25°C, tmai>3O°C i tmin>20°C. Szczególnie gorące i bardzo słoneczne 
warunki pogodowe w Krakowie zaczęły się pojawiać stosunkowo wcześnie, już w kwietniu i maju. 
W półroczu ciepłym obserwuje się nasilenie uciążliwych dla człowieka warunków termicznych 
i wilgotnościowych prowadzących do przegrzania organizmu. Stwierdzono także spadek liczby dni 
z tmaj<O°C i z mgłą w zimie (grudzień-luty). Przyczynia się to do poprawy warunków sprzyjających 
turystyce w półroczu chłodnym. W ostatnich 110 latach (1901-2010) korzystny dla mieszkańców Kra
kowa i turystów jest również spadek liczby dni bez usłonecznienia, szczególnie na wiosnę i w lecie.
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Wstęp

Pogoda i klimat odgrywają ważną rolę w rozwoju turystyki i rekreacji na danym obszarze 
(Stankiewicz 2010; Kundzewicz 2011). Postępujące i szeroko dyskutowane zmiany kli
matu na Ziemi mają również wpływ na zmiany w tym sektorze gospodarczej działalności 
człowieka. Prognozuje się, że zmiany warunków klimatycznych będą przejawiać się m.in. 
w zmianach długości i jakości sezonów turystycznych (Opracowanie i wdrożenie... 2013).

W porównaniu z terenami pozamiejskimi obszary zurbanizowane są bardziej wrażliwe 
na zmiany klimatu, lecz według prognoz (Opracowanie i wdrożenie ... 2013) na tzw. tury
stykę miejską ocieplenie klimatu nie wpłynie aż tak silnie jak np. na turystykę narciarską.
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Można jednak przypuszczać, że obserwowany wzrost częstości i intensywności fal upałów 
(Krzyżowska 2010) będzie niekorzystnie wpływać na plany turystów - obniży motywację 
do wyboru miasta jako celu podróży, szczególnie w miesiącach letnich (lipiec-sierpień) 
i wpłynie na natężenie ruchu turystycznego w poszczególnych miesiącach.

Kraków zajmuje pierwszoplanowe miejsce w Polsce wśród miejskich ośrodków tury
stycznych (Mika 2011; Sala 2012). Turyści odwiedzają Kraków m.in. ze względu na walory 
historyczne, kulturalne, architektoniczne, przyrodnicze, a także aby wziąć udział w wyda
rzeniu kulturalnym, religijnym, biznesowym, sportowym czy rozrywkowym (Kowalczyk 
2005). Zdaniem Preislera (2012) turystyka miejska staje się coraz bardziej popularną for
mą spędzania wolnego czasu.

Celem pracy jest charakterystyka częstości występowania i tendencji zmian wybra
nych elementów klimatu Krakowa, które sprzyjają lub utrudniają turystykę i rekreację 
w tym mieście oraz wpływają na postrzeganie jego walorów turystycznych. Obserwowane 
tendencje zmian poszczególnych elementów meteorologicznych od początku XX w. mogą 
spowodować zmiany w sezonowym zróżnicowaniu ruchu turystycznego i wymusić ko
nieczność adaptacji do nich.

W pracy wykorzystano dobowe wartości wybranych elementów meteorologicznych ze 
Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie z lat 1901-2010. Przedsta
wiono przebieg wieloletni i roczny podstawowych charakterystyk warunków solarnych 
i termicznych. Do opracowania kalendarza pogody, w którym wyróżniono dni i okre
sy niesprzyjające oraz bardzo korzystne dla turystyki i rekreacji w mieście wykorzysta
no wieloletnią i roczną liczbę: dni mroźnych (tmai<O°C), gorących (tmai>25°C), upalnych 
(tmai>30°C), nocy tropikalnych (tmin>20°C), dni bardzo słonecznych (usłonecznienie 
względne U>67,1%), pochmurnych (U<33,0%) i z całkowitym zachmurzeniem, z opadem 
(>0,1 mm), z burzą i parnością (e>18,8 hPa) oraz z mgłą.

Warunki solarne

Średnia roczna suma usłonecznienia w Krakowie na podstawie danych z lat 1901-2000 
wynosi 1523,4 godziny, a średnia z pierwszej dekady XXI w. jest o ponad 76 godzin więk
sza (1599,8). Maksymalna suma roczna (1919,5 godzin) wystąpiła w 1943 r., a minimal
na (1067,2 godzin) w 1980 r. (ryc. 1). Od lat 80. XX w. aż do końca badanego okresu, 
usłonecznienie nieregularnie wzrastało, szczególnie wyraźnie w latach 1981-1995 oraz 
w pierwszej dekadzie XXI w. Wzrost sum rocznych usłonecznienia był skutkiem przede 
wszystkim zwiększenia usłonecznienia w okresie letnim i znacznie słabszego w półroczu 
zimowym.

Najkorzystniejsze warunki solarne panują w Krakowie od maja do sierpnia. W tych 
miesiącach sumy usłonecznienia przekraczają 200 godzin, a w grudniu i styczniu nie 
dochodzą nawet do 50 godzin (ryc. 1). Miesiącami o największej zmienności usłonecznie
nia są kwiecień i maj.

Najwyższe dzienne sumy usłonecznienia rzeczywistego wynoszą 15 godzin, z mak
simum w drugiej połowie czerwca. W ciągu dnia najkorzystniejsze warunki solarne
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Ryc. 1. Sumy miesięczne i roczne usłonecznienia rzeczywistego (godziny) w Krakowie w latach 
1901-2010
Źródło: opracowanie własne.

1901-2000

2001-2010

przypadają na godziny około południowe. Od kwietnia do września przebieg dzienny 
usłonecznienia jest wyraźnie modyfikowany rozwojem zachmurzenia konwekcyjnego 
(Cumulus). W miesiącach tych zdarzają się dwa maksima usłonecznienia: w godzinach 
porannych - po ustąpieniu mgły, i popołudniowych - po zaniknięciu konwekcji. W chłod
nym półroczu poranne zamglenia zmniejszają liczbę godzin ze słońcem przed południem 
i są przyczyną występowania dobowego maksimum krótko po południu.

Około 90 dni w roku to dni bez usłonecznienia. Analiza rozkładu tych dni w poszcze
gólnych porach roku wykazuje, że połowa liczby dni bez usłonecznienia zdarza się w zi
mie, podczas gdy lato obejmuje jedynie 10%, a wiosna i jesień po około 20% ich rocznej 
sumy.

W przebiegu wieloletnim wyraźnie zaznacza się spadek liczby dni z całkowitym za
chmurzeniem (ryc. 2), zwłaszcza w marcu i kwietniu oraz w listopadzie i grudniu, ale 
widoczny jest także w miesiącach cieplej połowy roku. W latach 2001-2010 od czerwca 
do sierpnia występowało poniżej trzech dni w miesiącu z całkowitym zachmurzeniem 
(ryc. 2). Korzystniejsza jest także zmiana udziału procentowego poszczególnych rodza
jów chmur (Matuszko, Węglarczyk 2014). W pierwszej dekadzie XXI w. w ciągu całego 
dnia częściej niż dawniej obserwowane były chmury kłębiaste: Stratocumulus, Altocu
mulus i Cumulus, a zdecydowanie rzadziej występowały chmury warstwowe: Stratus, 
Altostratus i Nimbostratus. Większa częstość występowania chmur o budowie pionowej 
powoduje mniejsze zachmurzenie, mniej dni całkowicie zachmurzonych i lepsze wa
runki solarne.
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Ryc. 2. Liczba dni z całkowitym zachmurzeniem w Krakowie w latach 1901-2010 
Źródło: opracowanie własne.

1901-2000

2001-2010

Warunki termiczne

W Krakowie od 1901 r. do 2010 r. średnia roczna temperatura powietrza wzrosła o 1,9°C. 
Największy wzrost wystąpił w lutym, kwietniu i sierpniu (2,2-2,3°C/100 lat), natomiast 
najmniejszy - w marcu, wrześniu i grudniu (l,l-l,3°C/100 lat; wartości istotne statystycz
nie na poziomie 0,05).

Dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kraków w okresie zimowym zdecydo
wanie korzystniejsze warunki do przebywania na powietrzu mogą wiązać się ze spad
kiem liczby dni mroźnych (9 dni/100 lat) (ryc. 3). Porównując jednak średnią ich licz
bę w ostatnim 10-leciu (2001-2010) do tej z lat 1901-2000, stwierdzono, że z wyjątkiem 
listopada i marca było ich nawet nieznacznie więcej (w styczniu o 2 dni). Należy się więc 
liczyć z tym, że w okresie grudzień-luty w Krakowie wystąpi od kilku do kilkunastu dni 
z t <0°C.mai

Wzrost temperatury powietrza w ciepłej połowie roku powoduje większą częstość wy
stępowania dni gorących (tmaj>25°) i upalnych (tinai>30°C) (ryc. 3). Tendencja ich zmian 
wynosiła 25,6 dni/100 lat w przypadku dni gorących i 9,7 dni/100 lat dla dni upalnych.

Dni z temperaturą maksymalną powietrza powyżej 25°C mogą pojawiać się w Kra
kowie od kwietnia do października, natomiast z tmaj>30°C od kwietnia do września. Dla 
mieszkańców i turystów szczególnie uciążliwe mogą być dni z wysoką temperaturą, utrzy
mujące się przez długi czas (fale upałów), które w mieście są dodatkowo potęgowane przez 
występowanie miejskiej wyspy ciepła, słabe przewietrzanie i złe warunki aerosanitarne. 
Po upalnym dniu organizm człowieka może się regenerować w nocy, lecz zaobserwowa
no w Krakowie wzrost częstości występowania tzw. nocy tropikalnych (tmin>20°C) (Pio
trowicz 2009). To zjawisko można rozpatrywać zarówno jako korzystne, w przypadku 
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przebywania osób na powietrzu przez całą noc, jak również jako negatywne - z uwagi na 
możliwość przegrzania organizmu ludzi przebywających w pomieszczeniu bez klimatyza
cji, zwłaszcza w budynkach na wyższych kondygnacjach. Warto zaznaczyć, że obserwuje 
się zdecydowany wzrost częstości nocy tropikalnych na wysokości 12 m w porównaniu 
z tym na 2 m n.p.g. (ryc. 3).

O ile w okresie letnim, zwłaszcza w lipcu i sierpniu, należy liczyć się z uciążliwymi 
warunkami termicznymi w Krakowie, to wzrost częstości dni gorących jest związany rów
nież z większą ich liczbą w miesiącach wiosennych (kwietniu i maju) (ryc. 3). W XX w. 
średnio było 0,7 dni z tmai>25°C w kwietniu i 4,1 w maju, a w pierwszej dekadzie XXI w. 
ich liczba wynosiła odpowiednio już 1,4 i 10 dni. Nastąpił więc 2-2,5-krotny wzrost.

Ryc. 3. Liczba dni mroźnych (tmai<0°C), gorących (tnjai>25°C), upalnych (tmo>30°C) i nocy tropi
kalnych (tmin>20°C) w Krakowie w latach 1901-2010
Źródło: opracowanie własne.
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Kalendarz pogody

Kalendarze warunków pogodowych stanowią przykłady opracowań klimatologicznych, 
które mogą być wykorzystywane w różnych celach (Błażejczyk 2004; Piotrowicz 2010). 
Na przykład Błażejczyk (2004) opracował dla Warszawy kalendarz, który służy do 
planowania zajęć rekreacyjnych na otwartym powietrzu, natomiast kalendarze Durło 
(2003a, b) mogą być wykorzystywane do planowania zabiegów klimatoterapeutycznych 
i okresów sprzyjających wypoczynkowi, turystyce i rekreacji oraz w planowaniu prac 
polowych w gospodarstwie rolnym.

W niniejszej pracy dla każdego dnia z lat 1901-2000 i 2001-2010 obliczono częstość 
występowania dni z określonymi warunkami termicznymi, solarnymi, opadem, burzą, 
parnością i mgłą, które w dalszej kolejności pozwoliły wyróżnić najbardziej prawdopo
dobne okresy niesprzyjające oraz bardzo korzystne dla turystyki i rekreacji w Krakowie. 
Opracowując kalendarz, korzysta się najczęściej z jednego z dwóch sposobów: wartości 
uśrednionych dla każdego dnia w roku z wielolecia lub spośród wszystkich wartości wy
biera się te, które w poszczególnych dniach roku występowały najczęściej (Piotrowicz 
2010). W niniejszej pracy, opracowując kalendarz pogody korzystnej lub niekorzystnej 
dla turystyki w Krakowie, wykorzystano tę drugą metodę.

W Krakowie w styczniu i z początkiem lutego należy się liczyć z możliwością występo
wania długotrwałych okresów z pogodą mroźną, której będą towarzyszyły mgły i/lub dni 
z brakiem dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego (całkowicie zachmu
rzone). W Polsce najczęściej podczas pogody mroźnej zachmurzenie jest niewielkie, na
tomiast w Krakowie w związku z położeniem miasta w inwersyjnej dolinie Wisły częstość 
występowania mgieł, zwłaszcza w godzinach porannych, jest dość znaczna. W XXI w. 
dni z takim typem pogody (mroźne, pochmurne, z mgłami) występowały zdecydowanie 
rzadziej i utrzymywały się krócej niż w poprzednim stuleciu.

Z końcem lutego i w marcu wzrasta częstość dni z korzystnymi warunkami dla turysty
ki i rekreacji, szczególnie ze względu na wzrost liczby dni bardzo słonecznych bez opadów, 
a spadek całkowicie zachmurzonych i z długo utrzymującą się mgłą.

W kwietniu i maju w związku z rosnącą częstością występowania dni gorących nale
ży się liczyć z możliwością przegrzania organizmu podczas przebywania zbyt długo na 
otwartej przestrzeni, zwłaszcza że takim dniom najczęściej towarzyszy pogoda bardzo 
słoneczna i bez opadów.

Z końcem maja w Krakowie rozpoczyna się sezon występowania burz. Mogą one łago
dzić odczucie gorąca, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych, niemniej 
jednak w ciągu dnia może wzrastać odczucie parności, co dodatkowo obciąża organizm 
człowieka.

Od czerwca do końca sierpnia należy się liczyć z dość częstym występowaniem w Kra
kowie pogody bardzo gorącej i upalnej, z burzą i parnością, a w drugiej części tego okre
su również nocy tropikalnych. W zależności od rodzaju uprawianej turystyki i rekreacji, 
stanu zdrowia i kondycji turystów oraz mieszkańców może ona stanowić wystarczająco 
dogodne warunki do wypoczynku (w parkach, na otwartych basenach, w kawiarnianych 
ogródkach).
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We wrześniu i październiku w ostatnich latach dość często występowała pogoda z kom
fortowymi warunkami termicznymi, dużą częstością dni bardzo słonecznych bez opadów, 
a niewielką całkowicie zachmurzonych, z burzą, parnością i mgłą. Początek jesieni należy 
więc zaliczyć do bardzo korzystnego okresu dla turystyki i rekreacji na otwartej przestrze
ni w Krakowie.

W listopadzie i grudniu stopniowo wzrasta częstość dni z niesprzyjającymi warunkami 
solarnymi i z długo utrzymującą się mgłą, co niewątpliwie znacznie ogranicza korzystanie 
z walorów turystycznych, jakie oferuje Kraków na wolnym powietrzu.

Wnioski

Na podstawie wieloletniej zmienności wybranych elementów meteorologicznych stwier
dzono, że:
- od lat 1980. wzrasta suma roczna usłonecznienia;
- w ciągu roku najwięcej godzin ze słońcem jest od maja do sierpnia;
- znacząco spadła liczba dni całkowicie zachmurzonych, zwłaszcza w marcu i kwietniu 

oraz listopadzie i grudniu;
- spada liczba dni mroźnych (tmal<0°C);
- wzrasta liczba dni gorących i upalnych oraz nocy tropikalnych; dni te zaczęły się 

pojawiać w Krakowie stosunkowo wcześnie, z końcem kwietnia i w maju oraz jeszcze 
we wrześniu.
Analiza kalendarza pogody z lat 1901-2000 i 2001-2010 pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków:
- w okresie zimowym (grudzień-luty) nastąpiła poprawa warunków pogodowych 

korzystnych dla turystyki pieszej z uwagi na spadek liczby dni mroźnych, całkowicie 
zachmurzonych oraz mgieł utrzymujących się przez wiele godzin w ciągu dnia;

- z końcem wiosny oraz na początku jesieni częściej występują warunki korzystne dla 
turystyki i rekreacji na wolnym powietrzu w ciągu całego dnia; jedyne zagrożenie może 
stanowić możliwość przegrzania organizmu w wyniku wysokiej temperatury i inten
sywnej insolacji;

- w lecie (czerwiec-sierpień) utrudnienie może stanowić wzrastająca częstość dni gorą
cych i nocy tropikalnych, którym towarzyszą burze z intensywnymi opadami i odczu
ciem parności.
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Influence of climate change on tourist values of Krakow

Abstract: The subject of this publication is an analysis of long-term variations and change tenden
cies of weather conditions favourable and restrictive for tourism and recreation in Krakow. From 
the beginning of the 20th century, the number of days with tmai>25°C, tmai>30°C and tmln>20°C 
increased in Krakow. Particularly oppressive hot and very sunny conditions began to occur rela
tively early - as in April or May. In the warm half-year, it is possible to notice an intensification 
of thermal and humidity conditions which are bothersome for people and can lead to an overheating 
of their organisms. The study found a trend of a decrease in the number of frosty days (tmai<0°C) and 
with fog in winter (Dec.-Feb.). This had a positive effect on human health. In the years 1901-2010, 
there was a decrease in the number of days without sunshine in Krakow, especially in spring and 
summer, which had a positive effect on health and well-being of the local population and tourists.

Keywords: climate change, urban tourism, calendar of weather, Krakow.
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