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Ninie sza praca est poświ cona klimatowi Krakowa, ale rzecz nie b dzie ani o wy ątkowe  
ambian e tego miasta, ani o ego niewątpliwym enius lo i. Aglomerac a krakowska, ak 
ka dy obszar zurbanizowany, powodu e modyfikac e warunków klimatycznych w skali 
lokalne , czego na bardzie  znanym prze awem est tzw. mie ska wyspa ciepła (m.w.c., ang. 
urban eat island, UHI). bszary zurbanizowane są terenami, na których antropogeniczne 
zmiany klimatu zaznacza ą si  na wyraźnie . Klimat miasta zmienia si  w czasie zarówno 
na skutek globalnych zmian klimatu, ak te  pod wpływem lokalnych zmian specyficznych
czynników klimatotwórczych. Kraków est w uropie rodkowe  przykładem miasta, któ-
rego środowisko przyrodnicze w okresie powo ennym podlegało antropopres i o niezwy-
kłe  sile, zaś od 1989 r., wskutek przemian społeczno-gospodarczych, wi kszoś  lokalnych 
czynników klimatotwórczych podlega du ym zmianom o zró nicowanym charakterze. 
Czy zna du e to odzwierciedlenie w wieloletnie  zmienności mezoklimatu Krakowa, rozu-
mianego ako zró nicowanie przestrzenne elementów klimatycznych w skali lokalne

Rok 1989 był czasem narodzin nowego systemu społecznego, politycznego i gospo-
darczego w Polsce. Ustró  soc alistyczny, oparty na poddaństwie państw bloku sowiec-
kiego wobec Moskwy, nieodwołalnie legł w gruzach, na których, nie bez przeszkód, do 
dziś tworzą si  demokratyczne struktury państwa prawa. Gospodarka centralnie plano-
wana została zastąpiona gospodarką wolnorynkową, co, oprócz wzrostu ekonomiczne-
go, zaowocowało po awieniem si  z awisk społeczno-gospodarczych wcześnie  w Polsce 
praktycznie nieznanych, ak konkurenc a rynkowa, bezrobocie, zwolnienia grupowe pra-
cowników. Przemiany zachodzące w całym kra u znalazły swo e odbicie tak e w stanie 
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środowiska przyrodniczego. Na bardzie  mobilnym ego elementem est atmosfera, dla-
tego te  efekty zmian zostały tam na szybcie  zauwa one.  dynamice tych zmian mo e 
świadczy  fakt, e w latach 1992−2000 kra owa emis a zanieczyszczeń pyłowych zmalała 
o 71%, dwutlenku siarki (S 2) o 46%, dwutlenku azotu (N 2) 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%. siągni cie takich rezultatów związane 
było na początku lat 90. na pierw ze spadkiem produkc i w na bardzie  energochłonnych 
i emitu ących na wi ce  zanieczyszczeń gał ziach przemysłu, a potem z modernizac ą  
i wzrostem efektywności gospodarki, wymuszonych nie tylko przez wymogi konkurenc i 
rynkowe , ale tak e przez powstałe wtedy ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska 
( enda... 2002, wiątczak 2002). 

Ninie sza praca prezentu e miany klimatu Krakowa na tle wspomnianych wy e  
ogólnopolskich procesów i obe mu e lata 1 71 2 5. Taki okres badań pozwala prześle-
dzi  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 zawartoś  pyłu zawieszonego o średnicy ziaren <10 m (PM10) 
dochodziła w niektórych dniach do 1000 g·m-3 powietrza, przy obowiązu ące  normie 
200 g·m-3), poprzez lata kryzysu i transformac i, a  do czasów współczesnych, kiedy  
w Krakowie est mnie  dymiących kominów, ale po ulicach miasta eździ znacznie wi ce  
samochodów ni  w epoce gierkowskie  (patrz rozdział 3).

Przedmiotem rozwa ań zaprezentowanych w ninie sze  ksią ce są nie tylko zmiany, 
ale tak e struktura mezoklimatu Krakowa (po cie to ob aśniono w rozdziale 1). Spośród 
wielu czynników kształtu ących klimat miasta, w literaturze stosunkowo niewiele uwagi 
poświ ca si  rzeźbie terenu, a w przypadku Krakowa ma ona istotne znaczenie. W ninie -
sze  pracy pod to prób  określenia, ak du a est e  rola w porównaniu z wpływem u yt-
kowania terenu na kształtowanie zró nicowania przestrzennego temperatury powietrza. 
Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie  W akim stopniu własności mezoklimatu 
kształtowane przez rzeźb  terenu wpływa ą na ego wieloletnią zmiennoś

Powy sze rozwa ania prowadzą do sformułowania celu ninie s e  pracy. Jest nim 
zbadanie, czy zmiany wybranych lokalnych (antropogenicznych) czynników klimato-
twórczych miały wpływ na wieloletnie zmiany struktury temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych na terenie Krakowa i okolic oraz ak to było modyfikowane przez cechy
mezoklimatu miasta kształtowane przez rzeźb  terenu. Aby zrealizowa  ten cel końcowy, 
konieczne było wcześnie sze zrealizowanie celów cząstkowych, tzn. rozpoznanie zmian 
wybranych czynników klimatotwórczych w latach 1971−2005 w Krakowie, określenie ich 
wpływu na zmiany elementów klimatu w skali lokalne  oraz rozpoznanie roli rzeźby te-
renu w kształtowaniu klimatu miasta w porównaniu z ego zagospodarowaniem. o re-
alizac i poszczególnych celów cząstkowych konieczna była analiza wielu ró nych danych, 
opisanych w kole nych rozdziałach. 

Rozdział 1 zawiera definic e podstawowych po  stosowanych w pracy oraz prezen-
tu e przegląd metod wykorzystywanych w badaniu zró nicowania przestrzennego i zmian 
mezoklimatu miasta, ze szczególnym uwzgl dnieniem temperatury powietrza i opa-
dów atmosferycznych. o badania intensywności oraz zmienności dobowe  i sezonowe  
m.w.c. wykorzystu e si  badania stac onarne i mobilne, realizowane w ró nych wariantach  
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organizacy nych. Badania termiki miast poło onych na terenach o urozmaicone  rzeźbie 
są znacznie rzadsze ni  badania klimatu miast poło onych na terenach płaskich i wyma-
ga ą odmiennego pode ścia metodycznego. Wpływ obszarów mie skich na opady atmos-
feryczne est zagadnieniem nadal budzącym kontrowers e, a uzyskane dotychczas wyniki 
badań nie pozwala ą na ednoznaczne określenie charakteru te  zale ności.

W rozdziale 2 opisane zostały tradycy ne pomiary meteorologiczne prowadzone na 
stac ach działa ących na obszarze Krakowa i w okolicach w latach 1971−2005 oraz pomia-
ry automatyczne z lat 1991−2010. Ponadto zaprezentowano dotychczasowe badania do-
tyczące zró nicowania przestrzennego i zmian mezoklimatu Krakowa, realizowane przez 
wielu badaczy. Wyniki tych badań pozwoliły rozpozna  zasadnicze cechy zró nicowania 
przestrzennego temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na terenie Krakowa  
i okolic, a tak e rozkład temperatury w profilu pionowym nad miastem. Rola zró nico-
wane  rzeźby terenu na terenie Krakowa i okolic w kształtowaniu temperatury powietrza 
w warstwie przygruntowe  była ednak w tych badaniach uwzgl dniana w niewielkim 
stopniu. Wyniki badań dotyczące intensywności m.w.c. dały rozbie ne wyniki, natomiast 
badania zmian mezoklimatu Krakowa przeprowadzono edynie dla okresu intensywnego 
rozwo u przemysłu w okresie powo ennym. 

Rozdział 3 stanowi omówienie wybranych lokalnych czynników kształtu ących klimat 
Krakowa, m.in. rzeźby terenu, powierzchni miasta, liczby ludności, u ytkowania terenu  
i zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie te czynniki, z wy ątkiem np. rzeźby terenu, uległy 
zmianom w latach 1971−2005. Podło e geologiczne i pokrywa glebowa są elementami 
środowiska rzadko uwzgl dnianymi w badaniach klimatu miasta, ale w przypadku Kra-
kowa ich zró nicowanie przestrzenne est na tyle du e, e nie powinno by  zaniedbywa-
ne. Po 1989 r. na wi ksze 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 e do infor-
mac i zawartych w rozdziałach wcześnie szych. Rozdział ten zawiera tak e opis autorskie  
metodyki badań oraz prezentu e dane uzyskane w ramach automatyczne  sieci pomiarowe  
temperatury powietrza zało one  przez autork . W pracy wykorzystano wieloletnie dane 
pomiarowe ze standardowych stac i meteorologicznych, wyniki kilkuletnich pomiarów 
automatycznych oraz analizy prze azdów pomiarowych. Przy wy aśnianiu niektórych za-
gadnień posłu ono si  tak e wynikami analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem mo-
deli klimatycznych. W analizie danych wykorzystano wiele metod statystycznych, m.in. 
analiz  skupień. 

W rozdziale 5 przedstawiono zró nicowanie temperatury powietrza i opadów atmos-
ferycznych na obszarze krakowskim (zdefiniowanym w rozdziale 1), osobno na terenie
pozamie skim i na terenie miasta, tak na podstawie danych wieloletnich, tradycy nych, ak 
te  automatycznych, z krótszego okresu. Scharakteryzowano rol  czynników kształtu ą-
cych zró nicowanie termiczne omawianego obszaru oraz wyst powanie inwers i termicz-
nych w mieście i poza miastem. Podkreślono rol  procesów związanych z oddziaływaniem 
rzeźby terenu w kształtowaniu pola temperatury i opadów na omawianym terenie. 

Rozdział 6 prezentu e autorską metod  wyznaczania intensywności m.w.c. dla po-
szczególnych cz ści miasta, zna du ących si  w ró nych strefach wysokościowych. Wyniki 
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uzyskane z analiz pomiarów automatycznych zestawiono z wynikami z analiz materiałów 
z wielolecia. Ponadto określono rol  cyrkulac i atmosferyczne , tempa zmian temperatu-
ry w poszczególnych cz ściach miasta oraz wielkości pionowego gradientu temperatury  
w kształtowaniu intensywności m.w.c. 

W rozdziale 7 pokazano, w aki sposób dane z pomiarów automatycznych, wykonywa-
nych na terenie miasta i poza nim zostały wykorzystane do wydzielenia typów struktury 
przestrzenne  temperatury powietrza, za pomocą analizy skupień. Analiz  przeprowadzo-
no dla poszczególnych pór roku. Ka dy z typów scharakteryzowano i zanalizowano pod 
kątem czynników związanych z ego kształtowaniem. Wyniki tych analiz w zestawieniu  
z wcześnie szymi rezultatami umo liwiły zdefiniowanie modelu funkc onowania struktu-
ry termiczne  obszaru krakowskiego.

W rozdziale 8 przeprowadzono badanie wieloletnich zmian struktury temperatury 
powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim, w oparciu o analiz  zró -
nicowania przestrzennego tych elementów zaprezentowaną w rozdziale 5. o właściwe  
interpretac i wieloletnich danych termicznych niezb dne okazały si  analizy pomiarów 
automatycznych i wyniki analiz z wykorzystaniem modelu klimatycznego. kreślono rol  
poszczególnych czynników klimatotwórczych, ukazanych w rozdziale 3, w kształtowaniu 
wieloletnich zmian mezoklimatu Krakowa.

Rozdział 9 prezentu e znaczenie uzyskanych wyników dla badań klimatu miasta (czyli 
dla działu klimatologii stosowane , który za mu e si  klimatem miasta) i dla potrzeb pla-
nowania przestrzennego w Krakowie. 

Prac  kończy rozdział podsumowu ący i ukazu ący mo liwe przyszłe kierunki badań.
Składam serdeczne podzi kowania wielu osobom i instytuc om, bez yczliwości  

i dobre  woli których ta praca nigdy by nie powstała, a mianowicie  Władzom Wydziału 
Biologii i Nauk o iemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, yrekc i i Pracownikom Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzenne Uniwersytetu Jagiellońskiego, yrekc i i Pracowni-
kom krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne , Pracownikom 
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w Krakowie, Pracownikom akładu Klimatologii i chrony Atmosfery oraz akładu Kar-
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dowiska w Krakowie, Panu dr. Bogusławowi Luchterowi z Uniwersytetu konomiczne-
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W ninie szym rozdziale na pierw zostaną zdefiniowane podstawowe po cia u ywane 
w pracy, a nast pnie, w opraciu o przegląd literatury, omówione b dą metody badania 
zró nicowania przestrzennego, zmian i zmienności temperatury powietrza i opadów at-
mosferycznych stosowane w klimatologii mie skie . Rozwa ania te stanowiły podstaw  
do opracowania autorskiego post powania badawczego, przedstawionego w dalsze  cz ści 
pracy.

1.1. odstawowe po cia i obs ar bada

Badania klimatologiczne prowadzone są w ró nych skalach czasowych i przestrzen-
nych. Jak powszechnie wiadomo, rozpatru ąc zró nicowanie klimatyczne na du ych ob-
szarach, mo na stwierdzi , e klimat w istotny sposób determinu e rozmieszczenie na kuli 
ziemskie  szaty roślinne  i gleb, a ponadto w znacznym stopniu decydu e o działalności 
gospodarcze  człowieka. Na małych obszarach związki mi dzy klimatem a innymi ele-
mentami środowiska geograficznego przybiera ą natomiast kierunek odwrotny, np. szata
roślinna modyfiku e klimat w skali lokalne (np. Chromow 1969, Paszyński i in. 1999, 

eteorolo ia... 2005).
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Na obszarach zurbanizowanych modyfikac e warunków klimatycznych dotyczą
przede wszystkim bilansu promieniowania, zachmurzenia, wyst powania mgły, opadów 
atmosferycznych, temperatury i wilgotności powietrza oraz pr dkości wiatru (Landsberg 
1981). Jest to skutkiem łącznego oddziaływania czynników makroskalowych (czyli np. 
cyrkulac i atmosferyczne  czy poło enia w dane  strefie klimatyczne ) oraz specyficznych
czynników lokalnych
1) naturalnych

a) rzeźby terenu;
b) pokrycia terenu, np. obecności rzek i zbiorników wodnych;
c) typu gleby i e  właściwości w zakresie np. absorpc i promieniowania słonecznego;

2) antropogenicznych
a) zmiany charakteru powierzchni czynne , w tym albedo;
b) zmiany szorstkości terenu przez zabudow ;
c) wzrasta ące  liczby mieszkańców, rozwo u przemysłu i wzrostu ruchu samocho-

dowego, co prowadzi do wzrostu zu ycia energii i emis i sztucznego ciepła i pary 
wodne  oraz zanieczyszczeń, a w konsekwenc i do zmian składu chemicznego 
powietrza w mieście (Lewińska 2000).

W.P. Lowry (1977) zaproponował określanie wpływu miasta na klimat lokalny oparte 
na nast pu ącym modelu

M(itx)  C(itx)  L(itx)  (itx),

gdzie  
C − tło klimatyczne (klimat danego regionu z wykluczeniem lokalnych wpływów, tzn. dla 

obszaru płaskiego, z dala od wybrze y itp.), 
L − lokalny wpływ terenu (wpływ rzeźby terenu, bliskości akwenów wodnych itp.), 

 − wpływ urbanizac i (wpływ obszaru zabudowanego na klimat lokalny),
i − typ pogody, 
t − okres obserwac i (np. rok, dekada), 
x − mie sce pomiaru (x mo e przy mowa  symbol u dla terenów zurbanizowanych, r dla 

wie skich lub e dla podmie skich, pozosta ących pod wpływem miasta),
M(itx) − wielkoś  mierzonego elementu w danym typie pogody, czasie i mie scu,
C(itx) − tło klimatyczne danego regionu,
L(itx) − odchyłka wielkości C(itx) w wyniku wpływów lokalnych,

(itx) − odchyłka wielkości C(itx) w wyniku wpływu obszaru zabudowanego.

Klimat miasta w tym kontekście to zbiór wartości Mu dotyczących ró nych elemen-
tów meteorologicznych.

W. Warakomski (1984) zwracał uwag , e klimat miasta bywa rozumiany ako wa-
runki klimatyczne określone na podstawie pomiarów z edne  stac i zna du ące  si  na 
terenie miasta albo ako rozkład wybranych elementów meteorologicznych na obszarze 
miasta lub te  ako ró nice w wartościach wybranych elementów mi dzy miastem i tere-
nami pozamie skimi. W pracy H. . Landsberga (1981) i w i dzynarodowym łowniku 

eteorolo i znym ( nternational... 1992) po ciem klimatu miasta  (ang. urban limate) 
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określane są cechy obszarów zurbanizowanych wykazu ące odmiennoś  od cech klima-
tu obszarów otacza ących i spowodowane wpływem zabudowy mie skie . Tak e łownik 
meteorolo i zny (2003) definiu e klimat miasta ako klimat lokalny obszaru zurbanizo-
wanego powsta ący wskutek oddziaływania zabudowy mie skie , o cechach odmiennych 
od terenów otacza ących. W ninie sze  pracy klimat miasta to klimat lokalny obszarów 
zurbanizowanych, wykazu ący zró nicowanie na terenie mie skim oraz odmiennoś  od 
klimatu terenów otacza ących, z uwzgl dnieniem zró nicowania klimatu lokalnego obsza-
rów pozamie skich, wynika ącego z wpływu rzeźby terenu. kreślenie teren pozamie -
ski  oznacza obszar pozbawiony zabudowy, aką spotykamy w mieście (w tym zabudowy 
willowe , blokowe , zwarte , przemysłowe  itp.). Punkt pomiarowy reprezentu ący teren 
pozamie ski powinien zna dowa  si  na terenie o małym zalesieniu i zabudowie luźne  
tak, aby mógł wyst powa  swobodny przepływ powietrza i nie docierał wpływ zabudowy 
mie skie . kreślenie to zatem nie nawiązu e do po  stosowanych w geografii społecz-
no-ekonomiczne , gdzie wyró nia si  centrum, obrze e centrum, wielkie osiedla miesz-
kaniowe, stref  przedmie ską, stref  podmie ską i stref  do azdów do pracy ( borowski 
2005). Klimatologia mie ska i geografia miast posługu ą si innymi kryteriami w deli-
mitac i obszarów zurbanizowanych, natomiast wyniki badań obu dyscyplin z pewnością 
powinny by  wykorzystywane łącznie w planowaniu przestrzennym i w wi kszym stopniu 
ni  to ma mie sce obecnie.

W Krakowie modyfikac e klimatu w skali lokalne wynika ą z edne strony z obec-
ności terenu zurbanizowanego, a z drugie  z poło enia miasta we wkl słe  formie terenu, 
czyli w dolinie Wisły. W ninie sze  pracy za teren badań przy mu e si  obszar krakow-
ski, definiowany ako miasto Kraków i tereny go otacza ące, rozciąga ące si mnie wi ce
od Libertowa na południu (49 58’10 N) po Tro anowice na północy (50 08’20 N) oraz 
od Liszek na zachodzie (19 46’40 ) po Igołomi  na wschodzie (20 16’00’’ ), t . około  
700 km2, z czego w granicach miasta zna du e si  326,8 km2. Taki dobór obszaru badań est 
podyktowany głównie zró nicowaniem rzeźby terenu, a pozwala ob ą  analizą dolin  Wi-
sły (zarówno w cz ści za mowane  przez miasto, ak te  za te  przez tereny pozamie skie), 
wraz z otacza ącymi ą od północy i południa formami wypukłymi, a  po wierzchowi-
ny Pogórza Wielickiego (na południu) oraz wierzchowiny Wy yny Krakowskie , Wy yny 
Miechowskie  i Płaskowy u Proszowickiego (na północy) (ryc. 1.1).

Kluczem do zrozumienia specyfiki klimatu miasta est rozpoznanie kształtu ących
go procesów i skal przestrzennych, w akich one zachodzą. M.M. oshino (1975), syste-
matyzu ąc procesy atmosferyczne, zaproponował sekwenc  makroklimat – mezoklimat 
– klimat lokalny – mikroklimat, i stwierdził, e rozró nienie mi dzy klimatem lokalnym 
i mezoklimatem nastr cza wiele trudności. Klimat miasta uznał za odmian  klimatu lo-
kalnego. T.R. ke w swoich pracach z lat 1976 (za  Arnfield 2003), 1987 i 1997 (za Grim-
mond 2006), dotyczących klimatu miasta, dokonał rozró nienia mi dzy mie ską warstwą 
dachową (ang. urban anopy layer, UCL) i mie ską warstwą graniczną (ang. urban boun
dary layer, UBL). Warstwa dachowa si ga od podło a do poziomu dachów budynków;  
a powy e  zna du e si  mie ska warstwa graniczna, b dąca cz ścią planetarne  warstwy 
graniczne . W obu tych warstwach przepływ powietrza i wymiana energii zale ą od pro-
cesów zachodzących w skali lokalne  i mezoskali. Ponadto w warstwie dachowe  istotną 
rol  odgrywa ą procesy mikroskalowe zachodzące w obr bie tzw. kanionów mie skich, 
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czyli ulic ze zwartą, przyna mnie  kilkupi trową zabudową po obu stronach. o polskie  
literatury terminologi  T.R. ke’a wprowadziła J. Lewińska (1991, 2000). M.W. Rotach 
i in. (2005) przedstawili poszerzony schemat  UCL est cz ścią podwarstwy tarciowe  
(ang. rou ness sublayer), si ga ące  do 2−5-krotne  wysokości UCL. Powy e  zna du e si  
podwarstwa inercy na (ang. inertial sublayer), gdzie w warunkach idealnych mo e mie  
zastosowanie teoria podobieństwa Monina- buchowa. Ponad nią wyró niono zewn trz-
ną cz ś  mie skie  warstwy graniczne  (ang. outer urban boundary layer), gdzie panu ące 
warunki na prawdopodobnie  zale ne są głównie od adwekc i mas powietrza, a w mnie -
szym stopniu od cech podło a; kwestia ta est nadal przedmiotem badań. . Goldreich 
(1984) pisał o mie skie  topoklimatologii, rozumie ąc pod tym po ciem wpływ rzeźby 
terenu na klimat miasta. J. Lewińska i in. (1990) wyró nili mezoklimat miasta ako wy-
nik współzale ności czynników naturalnych (np. formy terenu) i antropogenicznych (np. 
wpływu wielkości miasta, działalności przemysłowe  itp.); charakteryzował si  on mozai-
ką mikroklimatyczną (mikroklimat ulicy, parku itp.). J. Paszyński i in. (1999) stwierdzili, 
e określenie klimat lokalny  est synonimem terminu topoklimat . dr bne topokli-

maty są nast pstwem ró nego oddziaływania powierzchni czynne  na procesy zachodzące 
w przylega ące  do nie  dolne  warstwie atmosfery; za przykład podano topoklimat mia-
sta. Rozmaite topoklimaty mogą si  powtarza  w obr bie badanego obszaru. Natomiast 
mezoklimat to klimat pewne  ednostki przestrzenne  o charakterze regionalnym, nawet 
niewielkie . Podobne definic e topoklimatu i mezoklimatu zna du emy w łowniku mete
orolo i znym (2003), przy czym dodatkowo est tam sprecyzowana skala przestrzenna; dla 
topoklimatu est to obszar do 100 km2, zaś dla mezoklimatu − do 10 000 km2. J. Paszyński 
i in. (1999) zdefiniowali zatem topoklimat odmiennie ni . Goldreich (1984, 2009) czy

wiatowa rganizac a Meteorologiczna (WM ) ( nternational... 1992), gdy  w tych pra-
cach topoklimat to mezoskalowy wpływ rzeźby terenu na klimat. Jak podkreślił K. For-
tuniak (2003), w skali mezoklimatyczne  analizowany est globalny wpływ miasta na wa-
runki klimatyczne, zaś w skali lokalne  bada si  zró nicowanie warunków klimatycznych 
pod wpływem ró nych typów u ytkowania terenu; podobne rozró nienie zna du emy  
w pracy T.R. ke’a (2004).

W świetle tych rozwa ań ob aśnienia wymaga po cie mezoklimatu miasta u ywane 
w ninie sze  pracy. Kraków est przykładem miasta poło onego we wkl słe  formie terenu, 
w dolinie, ale poza obszarem górskim. Ponadto miasto le y na styku wielkich struktur 
tektonicznych  Karpat achodnich z Podkarpaciem i Wy yn Polskich (Kondracki 2000), 
co determinu e du e zró nicowanie cech środowiska przyrodniczego miasta i ego na bli -
szych okolic. Na terenie samego miasta wyró niono dziewi  mezoregionów fizycznoge-
ograficznych (German 2007) oraz pi regionów mezoklimatycznych (Hess 1974b) (patrz
rozdział 3). Klimat Krakowa i okolic kształtu e si  zatem nie tylko pod wpływem mozaiki 
powierzchni czynnych, głównie o genezie antropogeniczne , ale tak e pod wpływem pro-
cesów związanych z, mezoregionalnie urozmaiconymi, rzeźbą terenu i geologią podło a. 
Ten ostatni czynnik est szczególnie istotny w obszarach wychodni skał np. w glanowych 
(tzw. skałki). Aby w sposób kompletny bada  klimat takiego miasta ak Kraków, konieczne 
est uwzgl dnienie warunków klimatycznych ednostek otacza ących miasto oraz proce-

sów zachodzących w profilu pionowym w obr bie doliny. tego wzgl du uzasadnione est
określenie mezoklimat miasta , rozumiane zarówno ako zró nicowanie klimatu lokal-
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nego obszaru zurbanizowanego pod wpływem mozaiki powierzchni czynnych, na które 
nakłada si  istotny wpływ rzeźby terenu, ak te  ako wpływ organizmu mie skiego na 
klimat regionu, w akim zna du e si  Kraków. Jest to zatem definic a podobna do te pro-
ponowane  przez J. Lewińską i in. (1990), ale poszerzona o dodatkowe aspekty. Podobne 
rozumienie terminu mezoklimat miasta mo na znaleź  np. w pracy S. . Gedzelmana i in. 
(2003), gdzie badano klimat Nowego Jorku na tle obszarów otacza ących. 

b aśnienia wymaga tak e u ywane w pracy określenie struktura mezoklimatu mia-
sta . dnosi si  ono do temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Klimat est 
ednym z komponentów środowiska przyrodniczego, a struktura mezoklimatu miasta to 

zró nicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych w powiązaniu z czynnikami, 
które e warunku ą, np. m.w.c. to zró nicowanie temperatury powietrza na obszarze kra-
kowskim, ale tak e element szerszego, mezoklimatycznego zró nicowania termicznego 
omawianego obszaru, b dącego wynikiem współoddziaływania m.in. rzeźby i u ytkowa-
nia terenu oraz – dodatkowo – m.in. zanieczyszczenia powietrza. Struktura opadów to 
zró nicowanie przestrzenne tego elementu wynika ące nie tylko z procesów cyrkulacy -
nych, ale tak e z oddziaływania zanieczyszczeń powietrza i działania wybranych form te-
renu ako barier orograficznych. Struktur mezoklimatu miasta nale y zatem rozpatrywa
na dwóch poziomach szczegółowości  ako ró nic  wartości danego elementu meteorolo-
gicznego mi dzy centrum miasta i punktami reprezentu ącymi ró ne mezoregiony oraz 
ako zró nicowanie tego elementu na terenie miasta i okolic w nawiązaniu do głównych 
ednostek geomorfologicznych. W przypadku np. temperatury powietrza oba te pode ścia 

są istotne, lecz w przypadku np. opadów atmosferycznych edynie rozwa ania na pierw-
szym, ogólnym poziomie wyda ą si  uzasadnione.

Jak wspomniano powy e , mezoklimat Krakowa w ninie sze  pracy est analizowa-
ny przede wszystkim na przykładzie dwu elementów  temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych. Są to bowiem dwa na wa nie sze elementy klimatu, w tym klimatu 
miasta. W cz ści analiz zostały ednak wykorzystywane tak e dane o zachmurzeniu oraz 
kierunku i pr dkości wiatru z ró nych stac i, co pozwala uzyska  pełnie szy obraz mezo-
klimatu Krakowa.

W ka dym mieście wielkoś  i charakter zmian klimatu są nieco inne. darza si , e 
zró nicowanie klimatu lokalnego w obr bie samego miasta est równie du e ak ró nice 
pomi dzy miastem a terenem pozamie skim. Badacze klimatu miasta, mimo ró nic, zdo-
łali opracowa  pewne reguły i prawidłowości, pozwala ące na studia porównawcze. 

o badań klimatu miasta wybiera si  zwykle ośrodki mie skie poło one na obsza-
rach płaskich, o niewielkich deniwelac ach terenu, aby o zró nicowaniu klimatu lokalnego 
decydowało przede wszystkim u ytkowanie terenu (Arya 1988, ke 2004). Jak ednak 
podkreślał . Goldreich (1984, 2009), mało które miasto ma rzeczywiście rzeźb  terenu  
w pełni odpowiada ącą tym zało eniom i poszczególni autorzy albo zupełnie zaniedbywa-
li rol  rzeźby, z uwagi na małe deniwelac e terenu (do 100 m), albo uwzgl dniali ą tylko  
w wymiarze akościowym, albo starali si  eliminowa  e  wpływ za pomocą metod staty-
stycznych, albo te  (to na rzadzie ) uwzgl dniali ą ako istotny czynnik klimatotwórczy. 
A.J. Arnfield (2003) w swoim artykule przeglądowym zwrócił uwag , e prace dotyczą-
ce roli rzeźby w kształtowaniu klimatu miasta nale ą do rzadkości. Tak e C.S.B. Grim-
mond (2006) podkreślała, e ednym z wyzwań sto ących przed klimatologią mie ską est  
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badanie wpływu rzeźby terenu na modyfikac klimatu na terenie miasta, np. na adwekc
powietrza. Istotne przy tym est prowadzenie badań w mo liwie na dłu szych okresach. 
Ninie sza praca stanowi zatem prób  cho by cz ściowego wypełnienia te  luki badawcze , 
tak e w zakresie metodycznym.

Badanie klimatu miasta poło onego w terenie o urozmaicone  rzeźbie wymaga za-
stosowania metodyki uwzgl dnia ące  oba główne czynniki kształtu ące klimat takiego 
miasta  u ytkowanie i rzeźb  terenu. Kraków zatem z kilku wzgl dów est dobrym poligo-
nem badawczym. Przede wszystkim miasto to le y w dolinie Wisły, a deniwelac e terenu 
przekracza ą 100 m, ednak nie est ono poło one w obszarze górskim, podobnie ak wiele 
innych du ych miast ulokowanych w dolinach rzek. Ponadto badania zró nicowania kli-
matu lokalnego miasta ma ą w Krakowie długą tradyc . orobek krakowskich klima-
tologów w te  dziedzinie w latach 70. i 80.  w. podsumowali T. Niedźwiedź i B. b-
r bska-Starklowa (1987). Niestety, w kole nych latach badania te były realizowane tylko  
w ograniczonym zakresie. Równie pokaźny est dorobek ośrodka krakowskiego dotyczący 
modyfikac i klimatu lokalnego przez rzeźb terenu w Karpatach Polskich ( br bska-Star-
klowa, Trepińska 1999), a badania te są kontynuowane, m.in. w oparciu o ciągłe pomiary 
topoklimatyczne, na Stac i Naukowe  Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzenne Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) w Gaiku-Brzezowe  koło obczyc ( ta a... 2010). 
Wpływ rzeźby terenu na klimat miasta był ak dotąd uwzgl dniany w badaniach klimatu 
Krakowa w niewielkim stopniu (patrz rozdział 2). 

miany i zmiennoś  klimatu są tematem wielu debat, ale zazwycza  w aspekcie glo-
balnym, natomiast zmiany klimatu miasta są powszechnie rozumiane ako nasilanie si  
ró nic elementów klimatycznych mi dzy miastem i terenem pozamie skim wraz ze wzro-
stem powierzchni miasta i liczby ego ludności ( ke 1973, 1987). H. . Landsberg (1981) 
i T.R. ke (1987) podali przykłady badań, które dowodzą, e rozwó  terytorialny miasta 
powodu e zwi kszenie obszaru wyst powania i intensywności m.w.c., zmnie szenie do-
bowych amplitud temperatury powietrza oraz wzrost średnie  roczne  temperatury po-
wietrza. Nieliczne prace przedstawia ą ednak przypadki odbiega ące od te  reguły, np. 
J. . Feng i . . Petzold (1988) dowiedli wzrostu intensywności m.w.c. w Waszyngtonie  
w latach 1945−1979 mimo spadku liczby ludności po roku 1950, podobnie R. B hm 
(1998) wykazał, e w przypadku Wiednia intensywnoś  m.w.c. w latach 1951−1995 
znacznie wzrosła, cho  liczba ludności si  nie zmieniła, a M. Tayan  i H. Toros (1997) 
stwierdzili, e w przypadku kilku miast tureckich widoczne są zmiany stosunków termicz-
nych na skutek rozwo u miast w latach 1951−1990, natomiast nie notu e si  takich zmian  
w opadach atmosferycznych. Kraków est przykładem miasta środkowoeurope skiego, 
gdzie w okresie powo ennym istotnym zmianom uległo kilka lokalnych czynników kli-
matotwórczych (patrz rozdział 3), a ponadto struktura przestrzenna klimatu lokalnego 
była i est istotnie modyfikowana przez rzeźb terenu. Stwarza to dogodne warunki do
badania nowych aspektów zmienności klimatu miasta i roli poszczególnych czynników 
w tym procesie.

Poniewa  ninie sza praca poświ cona est wieloletnim zmianom struktury przestrzen-
ne  mezoklimatu Krakowa oraz wpływowi rzeźby terenu na t  struktur , w kole nych pod-
rozdziałach omówione zostaną metody badania zró nicowania przestrzennego i zmian 
dwu elementów, b dących głównym przedmiotem analiz w dalsze  cz ści pracy, miano-



pracowanie ryciny  / i ure by  Jakub Walawender

Ryc. 1.1. bszar badań i rozmieszczenie stac i meteorologicznych oraz punktów pomiarów  
automatycznych, z których dane wykorzystano w pracy

i ure  esear  area and t e lo ation of meteorolo i al stations and automati  measurement 
points from w i  t e data were used

planations  sie  re estratorów – automati  measurement points, stac e IMGW – meteorolo i al 
stations of t e nstitute of eteorolo y and Water ana ement, stac e naukowe IG i GP UJ – rese

ar  stations of t e nstitute of eo rap y and patial ana ement  a iellonian ni ersity, Krak w,  
obszar badań – resear  area, granica administracy na Krakowa – administrati e borders of Krak w, 

obszar zabudowany – built up areas, wysokoś  (m n.p.m.) – ei t a s l , wody – water areas 
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wicie  temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarach zurbanizowanych. 
pisane zostaną równie  główne problemy związane z zastosowaniem tych metod. 

1.2. ybrane metody badania klimatu miasta

1.2.1. Temperatura powietr a

Wielu autorów podkreślało, e modyfikac e temperatury powietrza wywołane przez
obszary zurbanizowane są na lepie  rozpoznanym elementem klimatu miasta. Wi kszoś  
prac dotyczyła m.w.c. Warto w tym mie scu zwróci  uwag , e rozró nia si  m.w.c. okre-
ślaną na podstawie temperatury podło a (ang. surfa e ) i m.w.c. określaną na pod-
stawie temperatury powietrza (ang. atmosp eri  ). Jak czytamy w przeglądowym do-
kumencie amerykańskie  Agenc i chrony rodowiska ( edu in ... 2008), w pierwszym 
przypadku źródłem informac i są zwykle pomiary pośrednie, czyli satelitarne lub lotnicze 
zd cia termiczne, a efektem końcowym analiz est obraz temperatury powierzchni terenu. 
Taka m.w.c. wyst pu e (czyli est wyraźnie widoczna na otrzymanych obrazach) przez całą 
dob , ma na wi kszą intensywnoś  w dzień i w lecie, a maksymalne ró nice temperatury 
si ga ą 15 C w dzień i 10 C w nocy. Natomiast w drugim przypadku źródłem informac i 
są pomiary bezpośrednie z wykorzystaniem stałych punktów pomiarowych lub/i prze az-
dów pomiarowych, a efektem końcowym analiz est mapa przedstawia ąca izotermy lub 
wykresy temperatury. Taka m.w.c. mo e w dzień nie wyst powa  lub mie  bardzo małą 
intensywnoś , a est na lepie  widoczna ( ako ró nice w danych pomiarowych z poszcze-
gólnych punktów) w nocy i zimą lub latem, zaś maksymalne ró nice temperatury si ga ą 
3 C w dzień i 12 C w nocy. wiązki mi dzy temperaturą podło a i temperaturą powietrza 
nie ma ą stałego charakteru. 

Jak wspomniano, pomiary satelitarne informu ą o temperaturze podło a, a nie po-
wietrza. Próby transformac i danych rzadko da ą zadowala ące rezultaty i cz sto obraz 
m.w.c. uzyskany na podstawie danych satelitarnych nie est zbie ny z danymi naziemnymi 
(np. Arnfield 2003). a e on ednak informac o charakterze przestrzennym, która mo e
by  pośrednio przydatna w pełnym rozpoznaniu m.w.c. na danym terenie (np. Roth i in. 
1989), zwłaszcza e zwykle zasi g przestrzenny m.w.c., przedstawiony ako izotermy na 
mapie, odbiega od modelowego kształtu wyspy (np. Nichol 1998). Ponadto temperatu-
ra podło a est zale na od wartości bilansu cieplnego dane  powierzchni czynne , co est 
istotnym czynnikiem kształtu ącym temperatur  powietrza. Powietrze est ednak złym 
przewodnikiem ciepła, a ponadto podlega turbulenc i, stąd cz ste du e rozbie ności mi -
dzy temperaturą powietrza i podło a. ane satelitarne wykorzystu e si  cz sto ako uzu-
pełnienie innych danych pomiarowych. K.P. Gallo i in. (1995) oraz K.P. Gallo i T.W. wen 
(1999) porównali przydatnoś  ró nych typów zd  satelitarnych w badaniach m.w.c. 
i stwierdzili ścisły związek mi dzy danymi dotyczącymi wskaźnika N VI a ró nicą  
w temperaturze minimalne  mi dzy miastem i terenem pozamie skim. M. Jin i in. (2005) 
wskazali na mo liwoś  wykorzystania danych satelitarnych do badania wpływu m.w.c. na 
klimat w skali globalne , przy uwzgl dnieniu ró nic, m.in. w albedo, emisy ności i tem-
peraturze radiacy ne  powierzchni, wynika ących z poło enia miast w ró nych strefach 
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klimatycznych. S. Kato i . amaguchi (2005) wykorzystali dane satelitarne do opracowa-
nia modelu bilansu cieplnego miasta, który pozwala wydzieli  ciepło antropogeniczne ze 
strumienia ciepła awnego. Pomiary z u yciem samolotu da ą dokładnie sze wyniki ni  
dane satelitarne (np. Colacino 1978, Goldreich 1985, Ben- or, Saaroni 1997), ale licz-
ba przelotów pomiarowych est z konieczności ograniczona i pozwala edynie na inter-
pretac  uzyskanych wyników ako dodatkowych danych, wykorzystywanych w analizie 
pomiarów stac onarnych lub mobilnych. J.A. Voogt i T.R. ke (2003), M. Szymanowski 
(2004), J. . Nichol i in. (2009) oraz . Weng (2009) dokonali przeglądu prac dotyczących 
wykorzystania pomiarów satelitarnych w badaniach m.w.c. i stwierdzili, e mimo udosko-
nalania technik interpretac i danych satelitarnych, nadal trudno ednoznacznie powiąza  
e z pomiarami naziemnymi.

Przedmiotem ninie sze  pracy est mezoklimatyczne zró nicowanie temperatury po-
wietrza i dlatego dane satelitarne zostały wykorzystane edynie ako źródło dodatkowe , 
ogólne  informac i. Jak wskazu e sama nazwa z awiska m.w.c., nawiązu ąca do kształtu 
izoterm na mapach mezoklimatycznych, tereny mie skie stanowią obszary cieple sze, oto-
czone przez obszary chłodnie sze niczym wyspy przez ocean; w rzeczywistości zwykle est 
to racze  archipelag ni  wyspa. Przegląd badań dotyczących m.w.c. mo na znaleź  m.in. 
w pracach H. . Landsberga (1981), T.R. ke’a (1979, za  Grimmond 2006), A.J. Arnfiel-
da (2003), K. Fortuniaka (2003), M. Szymanowskiego (2004), C.S.B. Grimmond (2006).  
W badaniach wykorzystu e si  stac onarne pomiary naziemne, wyniki prze azdów pomia-
rowych i dane uzyskane za pomocą modeli mezoklimatycznych. Poni e  zostaną omówio-
ne edynie wybrane aspekty niektórych metod, przydatne w interpretac i treści przedsta-
wionych w rozdziale 6.

W przypadku stac onarnych pomiarów naziemnych, b dących tak e przedmiotem 
ninie sze  pracy, zazwycza  bada si  intensywnoś  (tzw. nat enie) oraz zmiennoś  czaso-
wą m.w.c. i e  zale noś  od ró nych czynników, wykorzystu ąc dane  
1) tylko z dwóch stac i  edne  w mieście i drugie  pozamie skie  (np. Ackerman 1985, 

Balling, Cerveny 1987, ag e i in. 1991, Tso 1996, Unger 1996, Camilloni, Barros 
1997, Tayan , 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, Be ar n, Camilloni 2003, 
Fortuniak 2003, Velazquez-Lozada i in. 2006, Fortuniak i in. 2006, iberna 2006, Liu 
i in. 2007, Bulut i in. 2008, Liu i in. 2009); 

2) z kilku stac i  edne  pozamie skie  i kilku lub kilkunastu w mieście, reprezentu ących 
ró ne typy u ytkowania ziemi (np. Kłysik, Tara kowska 1977, Kossowska-Cezak 1977, 
Wó cik, Marciniak 1984, Feng, Petzold 1988, Stopa-Boryczka i in. 1984, 1995, śród-
ka 1990, Unger 1992, Jauregui 1997, Shahgedanova i in. 1997, Wawer 1998, Steinecke 
1999, ubicka, Szymanowski 2000, Svensson, liasson 2002, Lorenc, Mazur 2003, 
Robaa 2003, Mihalakakou i in. 2004, Szymanowski 2004, 2005, Alcoforado, Andra-
de 2006, Chow, Roth 2006, ow, Carbone 2006, rell, Williamson 2007, George i in. 
2007, ilmaz i in. 2007, Huang i in. 2008, Nowak 2009); 

3) ze stac i mie skie  i kilku lub kilkunastu stac i pozamie skich (np. ap 1975, en 1992, 
Filipiuk i in. 1998);
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4) ze stac i mie skie  i uśrednione dane z kilku stac i pozamie skich (np. Morris, Sim-
monds 2000, Morris i in. 2001, Beranov , Huth 2005, He i in. 2007);

5) z kilku stac i mie skich i kilku pozamie skich, spośród których wybiera si  pary stac i 
do porównania (np. Kossowska 1973, Colacino, Lavagnini 1982, Katsoulis, Theoha-
ratos 1985, Lapin i in. 1987, Jauregui i in. 1992, Karaca i in. 1995, Todhunter 1996, 
Haeger- ugensson, Holmer 1999, Lazar, Podesser 1999, Lazar, Jerne  2001, Hinkel  
i in. 2003, Kassomenos, Katsoulis 2006, zber i in. 2007, Adamczyk i in. 2008);

6) z kilku stac i mie skich i uśrednione dane z kilku stac i pozamie skich (np. Lewińska  
i in. 1982, B hm 1998, Gaffin i in. 2008);

7) uśrednione z kilku stac i mie skich i z kilku stac i pozamie skich (np. Saaroni i in. 
2000, Hinkel i in. 2003, Gedzelman i in. 2003).
Ponadto pode mowane są badania zró nicowania temperatury powietrza w samym 

mieście, przy u yciu sieci pomiarowych (np. Baumgartner i in. 1985 i Brundl i in. 1986, 
za  Matzarakis, Mayer 2008, Watkins i in. 2002, za  Kolokotroni, Giridharan 2008, Liva-
da i in. 2002, Lin i in. 2008) i prze azdów pomiarowych (np. okobori, hta 2009). Jeśli 
stac onarne pomiary naziemne realizowane są w formie sieci, to rozmieszczenie punk-
tów pomiarowych, ak u  wspomniano powy e , zazwycza  nawiązu e do ró nych typów 
u ytkowania terenu w mieście i poza miastem. C.S.B. Grimmond (2006) omówiła główne 
problemy związane z funkc onowaniem sieci  wykorzystywanie punktów pomiarowych 
nale ących do ró nych instytuc i, zasady umieszczania czu ników w terenie, akoś  ob-
sługi sprz tu, homogenicznoś  danych. Mimo e obecnie pomiary tego typu wykonu e 
si  czu nikami automatycznymi, to z uwagi na du ą iloś  pracy i czasu, akie  wymaga ą 
konieczne poczynania organizacy ne i logistyczne, sieci, zwłaszcza wi ksze, z 20 i wi ce  
punktami, zwykle działa ą relatywnie krótko (do 3 lat), co ednak nie umnie sza wartości 
uzyskanych wyników, poniewa  badania klimatu lokalnego zazwycza  przeprowadza si  
w krótszych okresach ni  standardowe badania klimatologiczne. becnie coraz cz ście  
organizowane są du e pro ekty interdyscyplinarne, w ramach których przeprowadza si  
intensywne badania terenowe wielu elementów, tak e temperatury powietrza (np. pro ek-
ty BUBBL , SC MPT , URBAN 2000 − Rotach i in. 2005).

Jak podkreślał T.R. ke (2004), loku ąc punkt pomiarowy w mieście, trzeba wzią  
pod uwag  cechy  struktury zabudowy (wysokoś  budynków, odległości mi dzy nimi 
itp.), materiałów budowlanych (budynki drewniane, z cegły itp.), pokrycia terenu (beton, 
trawnik itd.) oraz wymiany materii i energii (antropogeniczne emis e ciepła, pary wod-
ne , zanieczyszczeń powietrza itp.). Na podstawie analizy tych i innych parametrów na-
le y wyró ni  strefy klimatu mie skiego (ang. urban limate zones, UC ), o odmiennych 
cechach czynników klimatotwórczych w skali lokalne . Ma ąc na uwadze te wskazówki, 
organizowano badania w Krakowie (rozdział 4). Jeśli punkt pomiarowy ma by  cz ścią 
sieci, to nale y odpowiedzie  na pytanie  Czy chcemy uzyska  informac e o cechach cha-
rakterystycznych ró nych stref klimatu mie skiego, czy te  opracowa  dokładny rozkład 
przestrzenny temperatury w mieście  ruga opc a est praktycznie niewykonalna, gdy , 
nawet eśli na terenie danego miasta działa sie  pomiarowa składa ąca si  z kilkunastu 
lub kilkudziesi ciu punktów, wykonanie wiarygodne  mapy przedstawia ące  faktyczne 
zró nicowanie termiczne miasta napotyka na trudności wynika ące przede wszystkim ze 
wspomniane  mozaiki mikroklimatyczne , charakterystyczne  dla obszarów zurbanizowa-
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nych. Co prawda, metodą interpolac i wykreśla si  izotermy, ale są to tylko wyniki orien-
tacy ne. ota bene, dla potrzeb np. planowania przestrzennego takie wyniki są zazwycza  
wystarcza ące, a uzyskanie dokładnie szych rezultatów przy u yciu metod pomiarowych 
wią e si  z kosztami i du ym nakładem pracy, które są niewspółmierne ze znaczeniem 
oczekiwanych nowych informac i. 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 ednym z zało eń było nieuwzgl dnianie wpływu rzeźby terenu, która we Wrocławiu 
est mało zró nicowana. A. Iino i A. Hoyano (1996) opracowali wskaźnik HIP (ang. eat 

island potential, potenc ał m.w.c.), bazu ący na danych z pomiarów naziemnych i lotni-
czych, które zostały wykorzystane w modelu rozkładu temperatury powietrza opracowa-
nym przy u yciu technik GIS. Przydatnoś  tego wskaźnika udowodniono, bada ąc warun-
ki termiczne Kawasaki.

I. Stewart i T.R. ke (2006) zwrócili uwag , e wraz z post pu ącą urbanizac ą i po-
wstawaniem nowych struktur mie skich, odmiennych od znanych dotychczas, określanie 
intensywności m.w.c. na podstawie ró nicy mi dzy edną stac ą mie ską i drugą poza-
mie ską, wyznaczonymi subiektywnie, nie spełnia wymogów obiektywnych badań na-
ukowych. Autorzy zaapelowali o zredefiniowanie m.w.c. i zmian pode ścia badawczego 
i pomiarowego. G. Ketzler i in. (2006) ako edno z rozwiązań zaproponowali analiz  cyklu 
dobowego tempa ochładzania lub ocieplania si  powietrza, gdy  est to wskaźnik prezen-
tu ący w syntetyczny sposób termiczną interakc  mi dzy danym podło em a powietrzem.  
T.R. ke (2004) sugerował, e przy wyborze konkretne  lokalizac i czu nika w dane  stre-
fie klimatu mie skiego nale y zwróci uwag , aby był to teren ak na bardzie ednorodny 
i typowy dla dane  strefy. Czu niki nie muszą by  umieszczone na standardowe  wysoko-
ści 2 m n.p.g., ak to ma mie sce na stac ach meteorologicznych, lecz mogą si  zna dowa   
3−5 m n.p.g., gdy  gradienty pionowe temperatury w te  cz ści mie skie  warstwy dachowe  
wykazu ą małą zmiennoś . Ponadto istotne są wzgl dy bezpieczeństwa dotyczące utrud-
nienia dost pu do czu nika osobom niepowołanym. Wa ne est umieszczenie czu nika  
w odpowiednie  osłonie, zgodnie z ogólnymi wymogami wiatowe  rganizac i Meteoro-
logiczne  (WM  1996). bszar źródłowy czu nika umieszczonego wewnątrz mie skie  
warstwy dachowe  waha si  od kilkudziesi ciu metrów w warunkach równowagi chwie -
ne  do około 300 metrów przy równowadze stałe  ( ke 2004).

Prze azdy pomiarowe są wykorzystywane albo ako alternatywa dla pomiarów sta-
c onarnych w wielu punktach (np. Kopec 1970, Conrads, van der Hage 1971, Park 1986, 
Saitoh i in. 1996, eosthali 2000, Pinho, Manso rgaz 2000, Unger i in. 2000, Unger, 
S meghy, Mucsi, P l, K d r, Kevei-B r ny 2001, Unger, S meghy, oboki 2001, Botty n, 
Unger 2003, Botty n i in. 2005, Richards 2005, Pezzuto i in. 2006, Sofer, Potchter 2006), 
albo ako ich uzupełnienie (np. Tumanov i in. 1999, liasson 1992, 1996, Goldreich 1992, 
Unger, S meghy, Guly s, Botty n, Mucsi 2001, Alonso i in. 2003, Szymanowski 2004, Pe-
tralli i in. 2006, Szegedi 2006). Metoda ta pozwala na uzyskanie w krótkim czasie danych 
z du ego obszaru, przy czym organizac a i metodyka pomiarów są zazwycza  wynikiem 
rozwiązań autorskich z powodu braku ogólnych unormowań (Szymanowski 2004).

Badania modyfikac i temperatury powietrza pod wpływem oddziaływania obsza-
rów zurbanizowanych poło onych w terenie o urozmaicone  rzeźbie nale ą do rzadkości,  
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a przecie  rzeźba terenu est istotnym czynnikiem modyfiku ącym klimat w skali lokalne
i mezoskali. . Goldreich (1984, 1985, 2009) dokonał przeglądu prac poświ conych te  
tematyce i stwierdził, e problemów związanych z wpływem rzeźby próbu e si  unika , 
np. porównu ąc stac  mie ską ze stac ą pozamie ską poło oną na zbli one  wysokości 
wzgl dne  i bezwzgl dne , przy czym obie stac e zna du ą si  zazwycza  w dnie doliny. 
Ponadto pode mowano próby redukc i zmierzonych wartości temperatury do wartości 
temperatury potenc alne , ednak zało enie o stałym gradiencie pionowym temperatury 
cz sto nie odpowiada rzeczywistym warunkom, np. związanym z inwers ami temperatu-
ry. . Goldreich podkreślał tak e, e relatywnie dobre rezultaty da e zastosowanie regres i 
wielokrotne  do danych z prze azdów pomiarowych. o uzyskanych w ten sposób licz-
nych wartości temperatury przyporządkowu e si  np. wysokoś  wzgl dną i bezwzgl d-
ną, ekspozyc , nachylenie stoku, stopień pokrycia terenu przez zabudow . Intensywnoś  
m.w.c. mo na uzyska  z porównania wyników regres i wielokrotne  z terenów mie skich 
i pozamie skich. W przypadku miast poło onych w dolinach istotną rol  w modyfikac i
cech m.w.c. odgrywa ą wiatry katabatyczne, które mogą spowodowa  wzrost e  zasi gu 
pionowego.

Badania przeprowadzone w ró nych miastach, poło onych na obszarach o zró ni-
cowane  rzeźbie, pozwoliły stwierdzi , e rozkład przestrzenny temperatury powietrza 
w warstwie przygruntowe  (w mieście – w warstwie dachowe ) est wynikiem zło onych 
interakc i mi dzy czynnikami związanymi z u ytkowaniem i rzeźbą terenu. Ró ne typy 
rozkładu przestrzennego temperatury mogą wyst powa  przy tym samym kierunku wia-
tru.  ile warunki termiczne w warstwie dachowe  zwykle kształtu ą si  podobnie ak  
w miastach poło onych na terenach płaskich, o tyle struktura pionowa warstwy gra-
niczne  nad miastem cz sto wykazu e cechy znacząco odmienne (Goldreich i in. 1981).  
W przypadku miast poło onych w górach, na znacznych wysokościach bezwzgl dnych, 
ak Johannesburg, i na grzbietach górskich, du e ró nice temperatury mi dzy miastem  

i terenem pozamie skim są m.in. wynikiem wzmo onego (w stosunku do terenów nizin-
nych) nocnego wychładzania powierzchni czynne  poza miastem (Goldreich 1992). a-
si g pionowy nocne  warstwy stałe  równowagi atmosfery (ang. stable boundary layer) est 
o około 20% mnie szy na wypukłych formach terenu ni  we wkl słych, a gradienty piono-
we temperatury w te  warstwie są wi ksze we wkl słych formach terenu ni  na wypukłych 
(Surridge, Goldreich 1988). Wpływ obecności miasta zaznacza si  głównie w opóźnianiu 
rozwo u inwers i radiacy ne  w porównaniu z terenami pozamie skimi (Tyson i in. 1972). 
Jeśli miasto poło one est w wąskie  dolinie górskie , ak np. Stolberg czy Calgary, to przy 
pogodzie bezchmurne  i bezwietrzne  w pierwsze  cz ści nocy znaczne ró nice tempera-
tury powietrza mi dzy miastem i terenem pozamie skim są wynikiem blokowania przez 
miasto katabatycznego spływu powietrza w dolinie, w drugie  zaś cz ści nocy, odmiennie 
ni  w przypadku miast poło onych na nizinach, ró nice te male ą, gdy  zimne powietrze 
wnika w obszar zabudowany (Nkemdirim 1980, Kuttler i in. 1996). W miastach szwa -
carskich poło onych w dolinach u podnó a Alp i gór Jura intensywnoś  m.w.c. zale y  
w znacznym stopniu od lokalne  cyrkulac i powietrza i osiąga na wi ksze wartości latem,  
a w przebiegu dobowym − późnym popołudniem i wczesnym wieczorem (Roten i in. 
1984, Wanner, Hertig 1984); w miastach poło onych na terenach płaskich maksimum ob-
serwu e si  nocą. Antropogeniczne źródła ciepła ma ą w miastach górskich du o mnie sze 
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znaczenie w formowaniu si  m.w.c. ni  w miastach usytuowanych na obszarach o ma-
łych deniwelac ach (Fallot i in. 1986). Badania przeprowadzone w Grazu (Lazar, Pode-
sser 1999) dały odmienne wyniki  na wi kszą intensywnoś  m.w.c. zaobserwowano zimą  
i w nocy, a emis e ciepła antropogenicznego uznano za wa ny czynnik powodu ący zró -
nicowanie termiczne Grazu i okolicy. Stwierdzono, e średnia roczna temperatura po-
wietrza na badanym terenie była na wy sza w centrum Grazu, poło onym w dolinie, a na 
pobliskim szczycie, zna du ącym si  300 m wy e , była ni sza ni  w centrum miasta, ale 
wy sza ni  na stac i pozamie skie  w dolinie; nocą w zimie natomiast zazwycza  ów szczyt 
był punktem na cieple szym, a nieco chłodnie sze od niego centrum miasta miało tempe-
ratur  wy szą o około 10 C od stac i pozamie skie  w dolinie. Tak e w Salzburgu, według 
G. Rupnik (2003), m.w.c. est na lepie  rozwini ta w zimie, nocą. A. Ho evar i . Petkov ek 
(1995) udokumentowali tworzenie si  w kotlinie, w które  le y L ubl ana, zastoiska chłod-
nego powietrza, które mo e si  utrzymywa  kilka dni i prowadzi do tworzenia si  mgły. 
R. Lazar i S. Jerne  (2001), kontynuu ąc te badania stwierdzili, e wyst powanie mgły powo-
du e zmnie szenie intensywności m.w.c. z 5−7K do 2−4K, a ponadto skutku e wyst powa-
niem m.w.c. tylko w pierwsze  cz ści nocy, przed utworzeniem si  mgły. J. Junk i in. (2003) 
badali warunki klimatyczne Trewiru, poło onego w dolinie Mozeli o przebiegu SW–N . 
Porównanie średnich miesi cznych 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 (Sl dek i in. 
2001−2002), czyli miast poło onych w dolinach o przebiegu południkowym. M.-J. Alco-
forado i H. Andrade (2006) badali zró nicowanie termiczne Lizbony. Przy silnym wietrze 
na cieple sze est centrum miasta poło one w dolinie, zaś gdy wiatr est słaby, to okoliczne 
wzgórza są na cieple szymi punktami, gdy  w dolinie na skutek spływów katabatycznych 
gromadzi si  zimne powietrze. Ciekawym poło eniem wzgl dem ró nych form terenu 
charakteryzu e si  Bratysława, a wpływ tego poło enia na warunki termiczno-wilgotno-
ściowe opisali Lapin i in. (1987). olina una u przecina miasto z zachodu na wschód, 
ale istotnie sze est rozdzielenie północne  cz ści miasta przez wzgórza nale ące do Ma-
łych Karpat. rednie roczne wartości temperatury maksymalne  i minimalne  wskazu ą na 
przewag  normalnego uwarstwienia termicznego w mieście i terenach przyległych.

Powy sze przykłady dowodzą, e w badaniach zró nicowania temperatury powietrza 
w miastach poło onych na obszarach o urozmaicone  rzeźbie konieczne est rozpoznanie 
rozkładu temperatury w profilu pionowym. Stosu e si w tym celu pomiary czu nikami
umieszczonymi na istnie ących wie ach czy masztach lub na podobnych konstrukc ach 
budowanych spec alnie na potrzeby badań. Wykonu e si  te  sonda e atmosfery za po-
mocą balonów, helikopterów i samolotów oraz radiowego systemu RASS. Informac i  
o charakterze akościowym dostarcza ą sonda e sodarowe. Wykonywanie wszelkich son-
da y wymaga ednak du ego zaanga owania środków, ak te  nakładu pracy zespołu osób, 
co sprawia, e pomiary takie wykonu e si  stosunkowo rzadko (Szymanowski 2004). Inną 
metodą stosowaną do określania rozkładu temperatury w profilu pionowym est porów-
nywanie równoczesnych pomiarów ze stac i naziemnych rozmieszczonych w dolinie, na 
zboczu i na wierzchowinie. Jeśli punkty pomiarowe są usytuowane w mie scach o podob-
nym u ytkowaniu terenu, to uzyskane profile termiczne są w du e mierze zbie ne z tymi
uzyskanymi np. z sonda y balonowych (Walczewski 1994). Warto w tym mie scu pod-
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kreśli , e niezale nie od rzeźby terenu, w akim poło one est miasto, zwykle w nocy nad 
obszarem zurbanizowanym rozwi a si  mie ska warstwa graniczna o cechach izotermii 
lub adiabatycznego rozkładu temperatury, ponad którą zna du e si  inwers a wzniesiona, 
podczas gdy w tym samym czasie na obszarze pozamie skim wyst pu e inwers a dolna 
(Bornstein 1968, ke 1982, za  Godowitch i in. 1985). W miastach poło onych w dolinach 
po awia ą si  dodatkowe czynniki, np. katabatyczny spływ chłodnego powietrza nocą  
z otacza ących zboczy, co mo e znacząco zmodyfikowa rozkład przestrzenny temperatury 
powietrza (np. Kolev i in 2000) w porównaniu z miastami usytuowanymi na terenach 
płaskich (np. Hildebrand, Ackerman 1984, upont i in. 1999). darza si  ednak, e nawet 
w miastach o mało urozmaicone  rzeźbie terenu pionowe profile temperatury powietrza
wykazu ą nietypowe cechy, np. w Moskwie latem w nocy zanotowano wysoką cz stoś  in-
wers i dolnych, co ednak est prawdopodobnie związane ze specyficznym usytuowaniem
masztu telewizy nego wykorzystywanego do pomiarów (Shahgedanova i in. 1997). 

Wpływ terenów zurbanizowanych na klimat w skali ponadlokalne  est ciągle przed-
miotem badań, a uzyskane wyniki − ak dotąd − nie ednoznaczne. Przykładowo, M. Jin 
i in. (2005) podkreślali, e opinia, i  wpływ terenów zurbanizowanych na klimat w skali 
globalne  est niewielki, bo za mu ą one relatywnie małą powierzchni  – nie est prawdzi-
wa. Przytoczyli wyniki badań sugeru ące, e lokalne, antropogeniczne zmiany klimatu na 
obszarach zurbanizowanych mogą mie  podobne znaczenie dla funkc onowania syste-
mu klimatycznego ak NS . Analiza danych satelitarnych dowodzi, e interakc e mi -
dzy obszarami lądowymi, atmosferą i biosferą powodu ą powa ne anomalie cyrkulacy ne  
w mezoskali, co przekłada si  na procesy wielkoskalowe. W miastach temperatura wzrasta 
szybcie  ni  w obszarach pozamie skich i dlatego konieczne est dą enie do lepszego zro-
zumienia procesów zachodzących w atmosferze mie skie , aby lepie  przewidywa  zmia-
ny klimatu obszarów miast. B. Lamptey (2010) stwierdził natomiast, w oparciu o analizy  
z u yciem modeli, e wpływ obszarów mie skich na klimat w skali globalne  est dostrze-
galny, ale tak mały, e mo na go zaniedba , zaś ma on istotne znaczenie w skali regional-
ne . Jak wida , interakc e mi dzy klimatem miasta a klimatem regionu, w którym miasto 
si  zna du e, są zagadnieniem wymaga ącym dalszych badań i dlatego wątek ten est poru-
szany tak e w ninie sze  pracy.

Wieloletnią zmiennoś  intensywności m.w.c. mo na określa , analizu ąc przebieg 
sezonowych temperatur ekstremalnych na stac i mie skie  i pozamie skie . Przykładowo,  
w Atenach w okresie 1950−1990 na stac i mie skie  stwierdzono wzrost temperatury mak-
symalne  o 2 C wiosną i latem, ale w okresie 1970−1990 tendenc e zmian temperatury 
maksymalne  i minimalne  były przeciwne, co mogło mie  związek z fluktuac ami opa-
dów (Philandras i in. 1999). W Korei Południowe  zaobserwowano wzrost intensywno-
ści m.w.c. w wielu miastach, ale podobnie ak w Atenach głównie wiosną i latem (Kim, 
Baik 2002, Chung i in. 2004), w Chinach tylko wiosną  0,11 C na dekad  (He i in. 2007).  
W Phoenix ró nica w średnie  temperaturze minimalne  mi dzy miastem i terenem poza-
mie skim w okresie 1901−1977 wzrosła zimą o 1 C (Hsu 1984). R. Br zdil i M. Bud kov  
(1999) stwierdzili, e intensywnoś  m.w.c. w Pradze zwi kszyła si  w istotny sposób w la-
tach 1922−1995, na wi ce  zimą i wiosną (ok. 0,6 C na 100 lat), zaś R. Beranov  i R. Huth 
(2005) badali zmiennoś  intensywności m.w.c. w Pradze w latach 1961−1990, określane  
na podstawie ró nic temperatury minimalne  mi dzy centrum miasta a średnią z 3 stac i 
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pozamie skich, w zale ności od typów cyrkulac i atmosferyczne . Badacze ci stwierdzi-
li wzrost intensywności m.w.c. we wszystkich porach roku, z wy ątkiem zimy, oraz wi k-
szą e  zale noś  od kierunku adwekc i ni  od charakteru ośrodka barycznego. W Tucson 
(Arizona, USA) na podstawie przeprowadzone  analizy wartości temperatury minimalne   
w latach 1969−1998 stwierdzono wzrost średnie  roczne  intensywności m.w.c. o 0,071 C 
na rok, przy czym w przebiegu rocznym na wy sze wartości wystąpiły w marcu, a na ni sze 
w listopadzie (Comrie 2000). W meksykańskim Guadala ara 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 intensywne  urbanizac i i in-
dustrializac i (Tereshchenko, Filonov 2001). u e znaczenie badania zmiany warunków 
termicznych miasta poprzez analiz  zmian tempa ochładzania lub nagrzewania si  powie-
trza na dane  stac i podkreślali m.in. T.R. ke i G.B. Maxwell (1975), S. . Kidder i .M. 

ssenwanger (1995), P.A. Kassomenos i B. . Katsoulis (2006) oraz G. Ketzler i in. (2006).
Badania termiki miasta i e  zmienności przeprowadza si  tak w skali lokalne , ak te  

w mezoskali. W przypadku badania termiki miasta uwzgl dnia si  zró nicowanie tem-
peratury w mieście i wpływ miasta na tereny otacza ące, zaś w przypadku zmienności 
analizu e si  ró nice mi dzy terenem pozamie skim a miastem, reprezentowanym przez 
eden punkt. aden punkt w mieście nie est reprezentatywny dla całego ego obszaru,  

z uwagi na bardzo zró nicowaną mozaik  powierzchni czynnych, ale zwykle do porównań 
wybiera si  punkt na cieple szy przy dobrze rozwini te  m.w.c., zna du ący si  w centrum 
miasta, w terenie o zwarte  zabudowie. Przy organizac i badań nale y si  kierowa  ogól-
nymi zaleceniami metodycznymi, rekomendowanymi przez WM , ale zwykle konieczne 
est opracowanie szczegółowych rozwiązań autorskich. 

1.2.2. pady atmosferyc ne

W przeciwieństwie do temperatury powietrza, opady atmosferyczne są nieciągłym ele-
mentem meteorologicznym, co utrudnia badanie ich zró nicowania przestrzennego. Wy-
st powanie opadów zale y przede wszystkim od czynników cyrkulacy nych, o zasi gu co 
na mnie  regionalnym, ale zró nicowanie rzeźby i u ytkowania terenu mo e powodowa  
znaczące modyfikac e sum opadów w skali lokalne . W.P. Lowry (1998) dokonał przeglą-
du metod stosowanych w badaniu wpływu obszarów mie skich na opady atmosferyczne  
i stwierdził, e metodyka takich badań powinna by  zasadniczo odmienna od te , aką sto-
su e si  w badaniu zró nicowania termicznego obszarów zurbanizowanych. Porównanie 
opadów z dwóch stac i  mie skie  i pozamie skie , bez zna omości pola opadów na danym 
terenie, zwykle prowadzi do przypadkowych wniosków, a z pewnością nie pozwala na 
wnioskowanie o procesach kształtu ących opady na obszarze zurbanizowanym. Ponadto 
w niektórych miastach zaobserwowano nie zwi kszenie, ale zmnie szenie ilości opadów  
w porównaniu z terenami pozamie skimi, co est uwarunkowane ró norodnością proce-
sów modyfiku ących opady w obszarach zurbanizowanych oraz mnogością czynników
wpływa ących na wyst powanie opadu w ogóle. Podobnie ryzykowne, ak porównanie 
danych z tylko dwóch punktów, est analizowanie długich serii danych opadowych w na-
wiązaniu do reguły stosowane  w analizie serii danych termicznych, a mianowicie  wraz 
ze wzrostem liczby mieszkańców i powierzchni miasta wzrasta ró nica w opadach mi dzy 
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miastem i terenem pozamie skim. darza si  bowiem obserwowa  tendenc e odwrotne. 
Problemy metodyczne stwarza te  konstruowanie i interpretowanie map przedstawia ą-
cych izohiety. Naziemna sie  pomiarowa est zazwycza  niewystarcza ąca dla dokładnego 
zobrazowania rozkładu przestrzennego opadów. Interpolac a da e zatem wyniki bardzo 
zgeneralizowane, zwłaszcza eśli wykorzystu e si  sumy opadów agregowane z dłu szych 
okresów, np. sumy roczne. W.P. Lowry postulu e przeprowadzanie badań na podstawie 
analiz materiałów o ak na wi ksze  rozdzielczości czasowe  i przestrzenne , z uwzgl dnie-
niem wpływu sytuac i synoptyczne , z zapewnieniem powtarzalności badanych przypad-
ków. . Wang i in. (2009) stwierdzili, e w badaniu wpływu urbanizac i na opady wykorzy-
stywane są studia przypadków, symulac e numeryczne oraz analizy danych satelitarnych 
i z naziemnych radarów meteorologicznych.

Przeprowadzone dotychczas badania związków mi dzy opadami atmosferycznymi  
a obecnością obszarów zurbanizowanych pozwoliły wyró ni  główne czynniki modyfiku-
ące opady w miastach  

1) wysokoś  n.p.m., na akie  est poło one dane miasto;
2) obecnoś  akwenów wodnych w pobli u miasta;
3) m.w.c., powodu ąca tworzenie si  prądów wznoszących;
4) zwi kszona szorstkoś  terenu, powodu ąca dłu sze przebywanie komórek opadowych 

nad miastem i tworzenie si  stref konwergenc i, ale tak e mo liwa est bifurkac a ko-
mórek opadowych;

5) du e zanieczyszczenie powietrza, powodu ące zwi kszenie liczby ąder kondensac i;
6) du a dostawa pary wodne  do powietrza ze źródeł antropogenicznych (Landsberg 

1981, Cotton, Pielke 1995, za  Lowry 1998, Shem, Shepherd 2009).
 ile lista wymienionych czynników est powszechnie akceptowana, o tyle konkretny 

sposób ich oddziaływania na opady est przedmiotem ró nych, cz sto przeciwstawnych 
twierdzeń. dkrycie tzw. anomalii La Porte koło Chicago w latach 60.  w. oraz wyniki 
pro ektu M TR M  zrealizowanego w latach 1971−1975 w St. Louis wskazywały, e 
latem miasto generu e warunki do intensyfikac i procesów termodynamicznych sprzy a-
ących powstawaniu chmur o du ym zasi gu pionowym; est to dodatkowo wspomaga-

ne obecnością licznych ąder kondensac i na skutek du ego zanieczyszczenia powietrza.  
W efekcie w godzinach popołudniowych obserwu e si  obfite opady kilkadziesiąt kilo-
metrów od miasta, po stronie zawietrzne  (Lowry 1998). Tak e H. . Landsberg (1981) 
określił znaczenie zanieczyszczenia powietrza ako drugorz dne w porównaniu z proce-
sami termodynamicznymi generowanymi przez miasto, dodatkowo zauwa ył, e ró nice 
w opadach mi dzy miastem i terenem pozamie skim zwykle nie są wi ksze ni  odchy-
lenie standardowe rocznych sum opadów. Wspomniana tzw. anomalia La Porte, czy-
li 30% wzrost opadów w półroczu ciepłym w mie scowości La Porte, poło one  po za-
wietrzne  Chicago, była początkowo tłumaczona wpływem urbanizac i i industrializac i 
na procesy powstawania opadów (Changnon 1968, za  Changnon i in. 1976). J. ettwiller  
i S.A. Changnon (1976) oraz F.A. Huff i J.L. Vogel (1978) twierdzili, e m.w.c. powodu e
zwi kszenie chwie ności atmosfery nad miastem, co wspomagało przenoszenie du ych 
ąder kondensac i i lodowych ąder kondensac i do wysokości podstawy chmur. Wzrost 

zanieczyszczenia powietrza na obszarach mie skich powodował dostarczanie do atmosfe-
ry takie  ilości lodowych ąder kondensac i, e skutkowało to znaczną modyfikac ą pro-
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cesów związanych z tworzeniem si  opadów i ilością opadów. W 1980 r. S.A. Changnon 
zmodyfikował wyniki swoich badań i stwierdził, e mikrofizyczny wpływ zanieczyszczeń
powietrza na generowanie opadów musiał odgrywa  znaczną rol , ale gdyby nie równole-
głe oddziaływanie procesów meteorologicznych i termodynamicznych, modyfikowanych
przez zurbanizowany obszar Chicago, to prawdopodobnie anomalia La Porte nie wystą-
piłaby (Ayers, Levin 2009). 

bszerne studia dotyczące wpływu obszarów zurbanizowanych na opady przepro-
wadzono w Atlancie (USA). R. Bornstein i . Lin (2000) stwierdzili, e latem m.w.c. 
generu e tam stref  konwergenc i, co prowadzi do wyst powania burz. J. . iem  
i .P. Brown (2003), P.G. ixon i T.L. Mote (2003) oraz J. . iem i T.L. Mote (2005) upa-
trywali przyczyn wzrostu liczby przypadków intensywnych opadów (o 40%) na przedmie-
ściach Atlanty w ciągu 50 lat w intensywnym rozwo u tego obszaru i we wzroście zasi gu 
m.w.c. J.M. Shepherd i in. (2002) dowiedli, e w latach 1998−2000 po stronie zawietrzne  
miasta wystąpiło o 20% wi ce  przypadków opadu ni  po stronie dowietrzne . Podob-
ne 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 z awisko ako łączny wpływ m.w.c. i lokalne  
cyrkulac i powietrza wynika ące  z nadbrze nego poło enia miasta. J.M. Shepherd (2006) 
stwierdził wzrost opadów o 12−14% na przedmieściach Phoenix wskutek urbanizac i.  
J. Thielen i in. (2000) w eksperymentach modelowych dotyczących Pary a zwrócili uwag
na znaczenie intensywności m.w.c. w zwi kszaniu sum opadów nad samym miastem lub 
po ego zawietrzne  stronie. S.A. Changnon i N. . Wescott (2002) badali opady w Chicago 
i okolicy i stwierdzili, e nad miastem sumy opadu są o 15% wi ksze ni  poza nim. Tak e 
w Meksyku (Jauregui, Romales 1996) stwierdzono istotną rol  m.w.c. w zwi kszaniu opa-
dów nad miastem. I. i ek i N. Turkoglu (2005), prowadząc badania w Ankarze, stwier-
dzili wpływ rozwo u miasta na zwi kszenie si  liczby dni z dobową sumą opadu ≥ 6,25  
i 12,50 mm, a brak takiego wpływu w przypadku liczby dni z mnie szymi sumami opadu. 
Badania przeprowadzone w Pekinie (Wang i in. 2009) wskazały na znaczący wpływ roz-
wo u miasta na zwi kszenie opadów zimą, a brak takiego wpływu w innych porach roku.

W Polsce badania nad opadami w miastach prowadzono w kilku ośrodkach. . Budzi-
szewska (1966, 1967a, 1967b) analizowała wybrane przypadki wystąpienia opadów nad 
Warszawą w powiązaniu z warunkami synoptycznymi. Modyfiku ące roli miasta upatry-
wała głównie w generowaniu sztucznych prądów konwekcy nych. . Kaczorowska (1967) 
oceniła zró nicowanie opadów na obszarze Wielkie  Warszawy; średnie sumy roczne 
wahały si  od 498 do 592 mm. U. Kossowska (1973) zaobserwowała na wy sze roczne 
sumy opadów w centrum Warszawy (544 mm), a na ni sze poza miastem (Legionowo  
425 mm) i powiązała wzrost opadów z oddziaływaniem miasta. H. Lorenc (1978, 1991) 
oraz H. Lorenc i A. Mazur (2003) stwierdzili, e na wi ksze prawdopodobieństwo wy-
stąpienia ulewy obserwu e si  na peryferiach Warszawy, mimo e na wy sze sumy oraz 
współczynniki wyda ności opadu notowane są w centrum miasta, przy ulewach kształto-
wanych głównie przez czynniki termiczne. Roczne sumy opadów były na wi ksze w dziel-
nicach o na wy szym zanieczyszczeniu pyłowym powietrza i poło onych po zawietrzne  
stronie miasta, co uznano za główne czynniki powodu ące zró nicowanie sum opadów na 
obszarze miasta i okolic. pady ekstremalne wykazu ą ścisły związek z oddziaływaniem 
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dynamicznym miasta. bserwu e si  tzw. przeskok chmury przez miasto, z maksimum 
opadów po dowietrzne  i zawietrzne  stronie miasta i mnie szymi opadami w centrum.  
M. Bogucka (1998) tak e badała wyst powanie maksymalnych opadów dobowych  
w Warszawie i okolicy, stwierdza ąc, e latem na dowietrznych i zawietrznych peryferiach 
miasta są one wy sze ni  w centrum, co mo e by  związane z du ą emis ą zanieczyszczeń 
powietrza w tych obszarach, natomiast zimą na wy sze sumy opadu notowane są w cen-
trum miasta oraz ego południowych i wschodnich obrze ach. M. Stopa-Boryczka i in. 
(1984) ukazali uprzywile owanie opadowe zachodnich peryferii Warszawy w porównaniu 
ze wschodnimi i wzrost opadów w centrum miasta o 12% w porównaniu z obszarami po-
zamie skimi. padami we Wrocławiu za mował si  A. Schmuck (1967). Na wy sze sumy 
miesi czne i roczne notowano w centrum miasta, ni sze po stronie zachodnie  (dowietrz-
ne ), a na ni sze po stronie wschodnie  miasta (zawietrzne ). . upikasza (1998) stwier-
dziła, e na terenie G P zanieczyszczenia powietrza mogą powodowa  wzrost opadów 
przy adwekc i mas powietrza z południa i południowego zachodu. pis badań dotyczą-
cych Krakowa zamieszczono w rozdziale 2. Polscy badacze, podobnie ak wspomniani 
wy e  badacze z zagranicy, podkreślali, e do badania opadów w mieście konieczna est 
analiza z co na mnie  kilku punktów pomiarowych.

Powy sze przykłady wskazu ą, e wieloletnia zmiennoś  opadów w mieście wyda e si  
trudnie sza do analizy w porównaniu ze zmiennością m.w.c. Pod uwag  bierze si  sezo-
nowe sumy opadów, ale tak e roczną/sezonową liczb  dni z sumami dobowymi opadów 
powy e  przy tego progu lub te  roczną/sezonową liczb  dni z wystąpieniem danego ro-
dza u opadu. 

anieczyszczenia powietrza są czynnikiem, który w istotny sposób mo e wpływa  
na wielkoś  opadów w mieście, a zwłaszcza w mieście o tak zapylonym powietrzu ak 
Kraków. G. Ayers i . Levin (2009) oraz . Levin i J.-L. Brenguier (2009) dokonali przeglą-
du prac poświ conych związkom mi dzy zanieczyszczeniem powietrza i opadami. Wi k-
szoś  badań dotyczyła wpływu aerozoli na tworzenie i rozwó  chmur, zaś tylko nieliczne 
– wpływu zanieczyszczeń powietrza na iloś  opadu dociera ącego do powierzchni ziemi. 

ączny wpływ miast na opady nie wyda e si  bezpośrednio związany z zanieczyszczeniem 
powietrza aerozolami, a związki mi dzy st eniem zanieczyszczeń w powietrzu i opadem 
re estrowanym na powierzchni ziemi nie są ednoznaczne. Uzyskane dotychczas wyni-
ki pokazu ą tak wzrost opadów, ak te  ich spadek lub brak związków mi dzy opadem  
i zanieczyszczeniem powietrza. Przykładowo, H. Shafir i P. Alpert (1990) stwierdzili, e 
w Jerozolimie głównym czynnikiem powodu ącym znaczny wzrost mie skich opadów oro-
graficznych była du a liczba ąder kondensac i pochodzących z zanieczyszczeń. G.W. Reu-
ter i S. Guan (1995) badali wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwó  chmur Cumulus 
i opady; stwierdzono wzrost opadów o zaledwie 2%, znacznie wa nie szy wpływ miała an-
tropogeniczna dostawa ciepła i wilgoci z zakładów przemysłowych. J.M. Shepherd (2005) 
doszedł do wniosku, e wyniki ró nych badań pozwala ą wnioskowa , e wi ksza liczba 
cząstek aerozoli nad miastem w porównaniu z terenami pozamie skimi mo e wspomaga  
tworzenie si  burz nad miastem oraz tworzenie si  chmur. 

W opozyc i do przedstawionych wy e  wyników pozosta ą prace pokazu ące, e za-
nieczyszczenie powietrza nad miastem prowadzi do zmnie szenia ilości opadów. Przy-
kładowo, L.T. Khemani i B.V. Ramana Murty (1973) zwrócili uwag , e ocena wpływu 
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zanieczyszczenia powietrza na opady napotyka na trudności związane z bardzo zło o-
nymi interakc ami mi dzy zanieczyszczeniami powietrza a procesami zachodzącymi  
w chmurach. W niektórych obszarach przemysłowych obserwowano wzrost opadów,  
a w innych spadek. Tak e H. . Landsberg (1981) stwierdził, e aerozole mogą wzmaga  
albo osłabia  procesy tworzenia si  opadów, w zale ności od ich rozmiaru i własności 
fizycznych. Ponadto coraz wi ce badań pokazu e, e wpływ zanieczyszczeń powietrza na
opady ma znaczenie drugorz dne w porównaniu z procesami termodynamicznymi w at-
mosferze generowanymi przez miasto, np. w Tel-Awiwie m.w.c. i mechaniczne oddziały-
wanie obszaru miasta na atmosfer  okazały si  czynnikami decydu ącymi w na wi kszym 
stopniu o opadach (Goldreich, Manes 1979). . Rosenfeld (1999) sugerował, e zwi kszo-
na iloś  aerozoli nad miastem mo e redukowa  potenc ał opadowy chmur. anieczysz-
czenia zmnie szały iloś  opadów nie tylko przez uniemo liwianie tworzenia si  kropli 
opadu z kropli chmur, ale tak e poprzez uniemo liwianie tworzenia si  kryształków lodu. 
Prawdopodobnym wytłumaczeniem tego procesu est to, e zanieczyszczenia powodu ą 
zmnie szenie średnicy na wi kszych kropli chmur poni e  progu 12 m, którego przekro-
czenie est konieczne zarówno do procesu pierwotnego, ak te  wtórnego tworzenia si  
cząstek lodu w chmurach (Rosenfeld 2000). o podobnych wniosków doszedł P.J. Crut-
zen (2004). Tak e V. Ramanathan i in. (2001) stwierdzili, e procesy mikrofizyczne za-
chodzące w chmurach przy udziale aerozolu mie skiego mogą prowadzi  do zmnie szenia 
ilości opadów. S.M. Robaa (2003) analizował opady w Kairze i tam post pu ące  urbaniza-
c i towarzyszył spadek opadów. N. M lders i M.A. lson (2004) za pomocą modelu mezo-
klimatycznego badali potenc alny wpływ m.in. zanieczyszczeń powietrza na modyfikac
opadów atmosferycznych na Alasce i stwierdzili ich du ą rol  w zwi kszaniu sum opadów 
po zawietrzne  stronie miasta. S.C. Van den Heever i in. (2006) oraz S.C. Van den Heever  
i W.R. Cotton (2007), wykorzystu ąc modele klimatyczne, ukazali, e zanieczyszczenie 
powietrza mo e wpływa  na intensywnoś  opadu na początku trwania opadu burzowego, 
ale w późnie szych etapach tego z awiska prowadzi do zmnie szenia ilości opadów. Wpływ 
zanieczyszczenia na opady w obszarach mie skich est silnie zale ny od naturalnego st e-
nia aerozoli w powietrzu. Jeśli powietrze zawiera du o aerozoli, to zwi kszanie ich ilości 
poprzez emis e mie skie ma niewielki wpływ na opady. . Rosenfeld i in. (2008) doszli do 
podobnych wniosków, bada ąc radiacy ne i mikrofizyczne oddziaływanie aerozoli. M. Jin
i J.M. Shepherd (2008) stwierdzili, e wpływ aerozoli mo e by  istotnie szy w procesach 
tworzenia si  chmur ni  opadów konwekcy nych. Ponadto wpływ aerozoli na chmury est 
wi kszy nad oceanami ni  nad lądami.

Niektórzy badacze skłania ą si  ku tezie, e nie ma związków przyczynowo-skutko-
wych mi dzy zanieczyszczeniem powietrza a opadami. Przykładowo, M. Tayan  i H. To-
ros (1997), bada ąc dane z czterech miast w Turc i, stwierdzili brak dowodów na wpływ 
obszarów mie skich na opady. M. Jin i in. (2005) nie zaobserwowali adne  wyraźne  za-
le ności mi dzy średnim miesi cznym st eniem aerozolu na obszarach mie skich a opa-
dami letnimi w okolicach Nowego Jorku i Houston. ane o opadach pochodziły z ropi al 

ainfall easurin  ission (TRMM), nale ącego do NASA. Mo e to oznacza , e latem 
to nie aerozol odgrywa główną rol  w modyfikac i ilości opadów przez obszary mie skie.
Wcześnie  T.J. Kelly (1972, za  Burian, Shepherd 2005) nie znalazł dowodów na istotną 
modyfikac opadów na skutek zanieczyszczenia powietrza w Houston. Tak zwany efekt
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niedzieli , dotyczący wpływu zanieczyszczeń na opady w cyklu tygodniowym, był anali-
zowany m.in. przez R.S. Cerveny’ego i R.C. Ballinga (1998), i chocia  otrzymane rezultaty 
były statystycznie istotne, autorzy unikali formułowania wniosków dotyczących związków 
przyczynowo-skutkowych. B.M. Svoma i R.C. Balling (2009) dowiedli, e w Phoenix zimą 
wzrost zanieczyszczenia PM2,5 w ciągu tygodnia ma związek z lokalnym zmnie szeniem 
si  wtedy opadów atmosferycznych.

Nową akoś  w badaniach rozkładu przestrzennego opadów stworzyło wprowadzenie 
do pomiarów meteorologicznych radarów, w tym radarów dopplerowskich. Radary mie-
rzą tzw. odbiciowoś  opadu (chmury), zale ną od średnic kropel, a radar dopplerowski 
mierzy dodatkowo składową radialną wiatru. Rozkład wymiarów kropel est ednak wy-
soce zmienny w czasie, przestrzeni i zale ny od rodza u opadu. Spowodowało to opraco-
wanie kilkudziesi ciu ró nych wzorów pozwala ących wnioskowa  o nat eniu opadów 
atmosferycznych na podstawie odbiciowości. Radary meteorologiczne nie mogą zastąpi  
tradycy nych metod pomiarów opadów, ale mogą znacząco e wzbogaci . Przede wszyst-
kim dostarcza ą informac i o charakterze przestrzennym, co 10 minut mo na otrzyma  
informac  ilościową o opadach na obszarze w promieniu 200 km od radaru (z ró ny-
mi ograniczeniami), z rozdzielczością co 1 km. eszczomierze są zwykle rozmieszczone 
co kilkadziesiąt kilometrów i zwłaszcza opady konwekcy ne mogą umkną  te  sieci. Jed-
nak pomiar radarowy to pomiar pośredni, a przetworzone dane z definic i nie mogą by
ani dokładne, ani ednoznaczne, ak to ma mie sce w przypadku pomiarów klasycznych. 
Na korzystnie  zatem maksymalnie korzysta  z zalet radaru (szybkoś , ciągłoś ), a wady 
usiłowa  niwelowa  przez wykorzystanie danych z wielu źródeł. Porównania radarowego 
nat enia opadu z nat eniem z pluwiografów wykazały, e z prawdopodobieństwem 75% 
nat enie radarowe zawiera si  w granicach od 0,5 do 2 razy nat enia opadu z pluwio-
grafu. Trzeba przy tym ednak wzią  pod uwag , e nat enie na pluwiometrze dotyczy 
powierzchni np. 200 cm2, zaś w przypadku radaru powierzchni 1 km2. Cz ś  bł du wynika 
z braku reprezentatywności pluwiografu dla całego piksela radarowego. Przy sumach mie-
si cznych i sezonowych ró nice te ednak znacznie male ą (Moszkowicz, Tuszyńska 2003). 

ane z radarów naziemnych są wykorzystywane ako dane pomocnicze w badaniach kli-
matu miasta (np. ixon, Mote 2003).

lementem pomocnym w analizie opadów są dane o wyładowaniach atmosferycz-
nych. W Polsce od 2003 r. działa teledetekcy ny system wykrywania i lokalizowania wy-
ładowań atmosferycznych P RUN. Analiza rozkładu przestrzennego wyładowań na te-
renie aglomerac i krakowskie  w 2004 r. pokazała istotny wpływ na lokalizac  i rozkład 
wyładowań rzeźby terenu, rozlokowania zakładów przemysłowych i kierunków adwekc i. 

trzymane wyniki ma ą ednak charakter wst pny i wymaga ą dalsze  weryfikac i (Macią-
ek, Iwański 2006).

Podsumowu ąc ninie szy podrozdział, mo na stwierdzi , e badania nad wpływem 
miasta na opady atmosferyczne dały ak na razie doś  rozbie ne wyniki, nie ulega ednak 
wątpliwości, e metodyka tych badań est odmienna ni  w przypadku badania wpływu 
miasta na temperatur  powietrza. Analizu e si  z awiska zachodzące w mezoskali, a mia-
sto traktu e si  całościowo ako obiekt o zwi kszone  szorstkości terenu, emitu ący du e 
ilości ciepła i zanieczyszczeń powietrza.





R D IA  2

o i r  i o r o i   
e o i tu r o

Ninie szy rozdział prezentu e zakres obserwac i i pomiarów meteorologicznych wykony-
wanych na obszarze krakowskim przez ró ne instytuc e w okresie po 1971 r., a nast pnie 
przegląd dotychczasowych opracowań dotyczących zró nicowania mezoklimatu Krako-
wa i okolic.

2.1. omiary meteorologic ne w Krakowie i okolicach 

Badania mezo- i mikroklimatyczne prowadzone w mieście wymaga ą stosowania inne  
metodyki ni  tradycy ne pomiary klimatologiczne (patrz rozdział 1). Konieczna est wi k-
sza rozdzielczoś  czasowa i przestrzenna pomiarów, dlatego zwykle organizu e si  inten-
sywne, ale krótkotrwałe pomiary terenowe. Umo liwia to rozpoznanie zró nicowania 
mezo- i mikroklimatu na danym terenie oraz określenie czynników, które e modyfiku-
ą. Krótki okres pomiarów utrudnia ednak śledzenie zmienności czasowe  rozpoznane  

struktury przestrzenne  w dłu szym czasie. W przypadku Krakowa sytuac a est nieco 
lepsza ni  w wielu innych miastach, gdy  w badanym okresie (1971−2005) działało kilka 
stac i meteorologicznych, tak w samym mieście, ak te  w na bli sze  ego okolicy. Są one 
zlokalizowane w ró nych mezoregionach i analiza wieloletnich danych z tych stac i umo -
liwia z edne  strony rozpoznanie ogólnego zró nicowania mezoklimatycznego omawia-
nego obszaru, co stanowi dobre tło do interpretac i bardzie  szczegółowych pomiarów 
automatycznych, zorganizowanych spec alnie na potrzeby ninie szego pro ektu po roku 
2005, a z drugie  strony pozwala bada  wieloletnią zmiennoś  mezoklimatu Krakowa. 
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2.1.1. omiary tradycy ne w latach 1 71 2 5

Na obszarze krakowskim (zdefiniowanym w rozdziale 1) w latach 1971−2005 działały na-
st pu ące stac e pomiarowe  
1) stac a klimatologiczna akładu Klimatologii IGiGP UJ w grodzie Botanicznym  

zna du e si  w centrum Krakowa, wśród zieleni wysokie , składa si  ze Stac i Histo-
ryczne  i ogródka meteorologicznego, odpowiada warunkom klimatycznym parków 
śródmie skich (Lewińska i in. 1982, Trepińska 1991); stac a nale y tak e do sieci ob-
serwacy ne  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne  (IMGW);

2) Kraków-Balice  stac a synoptyczna I rz du, nale ąca do IMGW, poło ona na terenie 
Mi dzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II, 11 km na zachód od centrum 
Krakowa, lotnisko otacza ą tereny rolnicze;

3) Igołomia  stac a klimatologiczna IV rz du, nale ąca do IMGW, zna du ąca si  24 km 
na wschód od centrum Krakowa, otoczona terenami rolniczymi o mało zró nicowa-
ne  rzeźbie;

4) Libertów  stac a klimatologiczna IV rz du, nale ąca do IMGW, zna du ąca si  około 
10 km na południe od centrum Krakowa, wśród zabudowy wie skie , na wierzchowi-
nie Pogórza Wielickiego;

5) stac a agrometeorologiczna Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie, poło ona  
w Garlicy Murowane , około 9 km na północ od centrum Krakowa, na wierzchowinie 
Wy yny Miechowskie , zna du ąca si  na terenie akładów oświadczalnych Katedry 
Sadownictwa i Pszczelarstwa UR, otoczona terenami rolniczymi.
Poło enie stac i prezentu e ryc. 1.1. Ponadto na terenach sąsiadu ących z obszarem 

krakowskim działały w ró nych okresach stac e  w Miechowie (stac a IMGW IV rz du), 
obczycach (stac a IMGW IV rz du), Wieliczce (stac a IMGW IV rz du), Polance Haller 

(stac a Instytutu Botaniki UJ), W grzcach (stac a IMGW IV rz du) i w Gaiku-Brzezowe  
koło obczyc (Stac a Naukowa IGiGP UJ). Wybrane parametry stac i prezentu e tabela 2.1.

W latach 1984–2008 prowadzone były o godz. 06 i 12 UTC tradycy ne pomiary  
i obserwac e meteorologiczne na stac i IMGW w Krakowie-Czy ynach ( 50 04 35 N, 

19 59 27 , h 209 m n.p.m.), poło one  we wschodnie  cz ści Krakowa. Stac a powsta-
ła podczas przygotowania i realizac i eksperymentów M NAT-84 i M NAT-85, ako 
stac a eksperymentalna. W 1989 r. weszła ona w skład systemu automatycznego moni-
toringu zanieczyszczenia powietrza ako Centralna Stac a bserwacy na (Feleksy-Bielak, 
Walczewski 2004, Kaszowski, Walczewski 2004). Na stac i prowadzono tak e pomiary au-
tomatyczne, co est opisane w kole nym podrozdziale. 

pady atmosferyczne były dodatkowo mierzone w posterunkach opadowych, któ-
rych liczba i okres działania ulegały licznym zmianom. prócz regularnych pomiarów 
na stac ach meteorologicznych, na obszarze krakowskim były prowadzone tak e pomiary  
w innych punktach w ramach spec alnych programów badawczych. J. Lewińska i in. (1982) 
prowadzili w latach 1975−1978 pomiary temperatury i wilgotności powietrza, kierunku 
i pr dkości wiatru, ochładzania i zanieczyszczenia powietrza w 18 punktach rozmiesz-
czonych na terenie Krakowa i obszarach sąsiednich. Ponadto w latach 1970−1974 prowa-
dzone były pomiary opadów atmosferycznych na Bielanach, co zostało udokumentowane  
w pracy M. Morawskie -Horawskie  i P. Lewika (2003). d końca 1989 r. działa stac a  
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meteorologiczna zało ona w dawnym Parku dro owym w cowie, na terenie cow-
skiego Parku Narodowego (Partyka, Caputa 2009). 

2.1.2. omiary automatyc ne w latach 1 1 2 1

Automatyczne pomiary meteorologiczne, realizowane na obszarze krakowskim poza sta-
c ami IMGW, od początku koncentrowały si  na temperaturze powietrza, a w dalsze  ko-
le ności na kierunku i pr dkości wiatru. aletą pomiarów automatycznych est mo liwoś  
uzyskania danych o du o wi ksze  rozdzielczości czasowe  ni  to ma mie sce w przypadku 

Tab. 2.1. Stac e meteorologiczne w obszarze krakowskim i wybrane stac e na terenach  
sąsiadu ących działa ące w latach 1971–2005

able  eteorolo i al stations in t e Krak w area and t e sele ted stations in nei bourin  areas 
operatin  in t e years 

b aśnienia  mezoregiony wg German 2000–2001, 2007;  
wys. – wysokoś  w m n.p.g.,  ,  – szerokoś  i długoś  geograficzna.

planations  mesore ions a ordin  to erman –    
alt   altitude in m a s l  , ,   latitude and lon itude
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pomiarów tradycy nych, przy niewielkim dodatkowym nakładzie pracy. Ponadto czu niki 
mo na umieści  w znacznie wi ksze  liczbie punktów ni  tradycy ne ogródki meteoro-
logiczne. a e to du o bardzie  szczegółowy i kompletny obraz stosunków termicznych 
miasta. 

Automatyczne pomiary na obszarze krakowskim były organizowane przez liczne in-
stytuc e, z ró nych pobudek i realizowane za pomocą wielorakich typów czu ników i re-
estratorów oraz przy zastosowaniu ró norodnych zało eń metodycznych. Sprawia to, e 

utworzenie na ich podstawie ednorodne  bazy danych est bardzo trudne. Warto ednak 
wykorzysta  e do rozpoznania wybranych aspektów klimatu miasta.

W 1991 r. Wo ewódzki Inspektorat chrony rodowiska (WI ) w Krakowie rozpo-
czął automatyczne pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, a przy okaz i 
wykonywano tak e automatyczne pomiary temperatury powietrza, cho  nie we wszyst-
kich punktach pomiarów zanieczyszczeń. ost pne dane meteorologiczne pochodzą  
z 7 punktów pomiarowych, przy czym nie we wszystkich punktach pomiary były prowa-
dzone cały czas

1) os. Cegielniana (pomiary w latach 1991−1993);
2) os. Szklane omy (1991−1993);
3) ul. Teligi (1991−2002);
4) ul. Balicka (1991−1999); 
5) ul. Prądnicka (od 1994);
6) szpital im. eromskiego (1995−1997);
7) ul. Bulwarowa (od 1997).
Pomiary temperatury powietrza oraz pr dkości i kierunku wiatru wykonywane były 

na wysokości 3−4 m n.p.g., czu nikami firmy oung i uśredniane z dane  godziny, co est 
wystarcza ące dla osłony aerosanitarne  (a pod takim kątem pomiary te były organizowa-
ne), ale znacząco zmnie sza przydatnoś  takich danych w rozpoznaniu klimatu miasta. 

W latach 90.  w. Uniwersytet Pedagogiczny prowadził automatyczne pomiary me-
teorologiczne na trawniku przed swo ą siedzibą przy ul. Podchorą ych; wyniki tych badań 
zostały podsumowane w pracy . Brzeźniaka (2001).

Na stac i IMGW w Krakowie-Czy ynach uruchomiono w 1993 r. pierwszą automa-
tyczną stac  pomiarową, która działała do 2007 r.; druga, pomocnicza stac a automatycz-
na działała w latach 2003−2008. Pomiary automatyczne uzupełniały pomiary i obserwac e 
tradycy ne.

Na stac i UR w Garlicy, w ogródku meteorologicznym oprócz pomiarów standardo-
wych od roku 2006 prowadzone są dodatkowo automatyczne pomiary za pomocą stac i 
pomiarowe  firmy Lambrecht, re estru ące  co 10 minut temperatur  i wilgotnoś  powie-
trza na wysokości 2 m n.p.g., temperatur  gleby na gł bokości 5, 10, 20 i 50 cm, opad 
atmosferyczny, usłonecznienie oraz kierunek i pr dkoś  wiatru na wysokości 2 m n.p.g. 

d 1994 r. na stac i klimatologiczne  UJ w grodzie Botanicznym działa automatycz-
na stac a pomiarowa firmy TRA . W październiku 2006 r. akład Klimatologii IGiGP UJ 
rozpoczął pomiary meteorologiczne na dachu budynku b dącego siedzibą instytutu, na 
terenie III kampusu UJ, przy u yciu stac i automatyczne  firmy avis. W tym samym roku
na Stac i Naukowe  IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowe  uruchomiono automatyczne pomiary 
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z wykorzystaniem re estratora firmy Campbell na stac i główne , a na profilu topoklima-
tycznym zamontowano re estratory H B  firmy nset ( ta a... 2010). W listopadzie 
2007 r. pomiary na stac i w grodzie Botanicznym zostały wzbogacone o automatycz-
ną re estrac  temperatury i wilgotności powietrza re estratorami H B  firmy nset,
umieszczonymi w klatce na 2 m n.p.g. i na stac i historyczne . 

Przegląd przedstawionych dost pnych automatycznych serii pomiarowych pokazu e, 
e materiały te nie są wystarcza ące do kompleksowego badania klimatu Krakowa, dlatego 

te  autorka zorganizowała automatyczną sie  pomiarową temperatury powietrza, która 
zostanie szerze  omówiona w rozdziale 4. 

2.2. Dotychc asowe badania ró nicowania pr estr ennego  
        i mienno ci me oklimatu Krakowa

Wielu autorów opracowywało bogate materiały pomiarowe z Krakowa, ale po cie klimat 
Krakowa , czyli zarazem po cie klimat miasta  było rozumiane na wiele sposobów, co 
est odzwierciedleniem ró nych pode ś  metodycznych (patrz rozdział 1). 

d lat 60.  w. wi kszoś  autorów prac z zakresu geografii, wspomina ąc o klima-
cie Krakowa, powoływała si  zazwycza  na prace M. Hessa. M. Hess (1967a) opracował 
m.in. warunki termiczne Krakowa w latach 1780−1963, posługu ąc si  edynie wynika-
mi pomiarów ze stac i klimatologiczne  UJ, zna du ące  si  aktualnie w centrum miasta,  
w grodzie Botanicznym, i traktu ąc całą seri  pomiarową ako ednorodną; nie brał pod 
uwag  wpływu rozwo u miasta na pomiary temperatury prowadzone na te  stac i. M. Hess 
(1967b, 1974b) uwa ał tak e, e na podstawie danych z te  stac i pomiarowe  mo na okre-
śli  wieloletnią zmiennoś  klimatu całego Krakowa. ró nicowanie przestrzenne warun-
ków klimatycznych na terenie miasta uwa ał zaś za niezmienne i mo liwe do określenia za 
pomocą swo e  metody wypracowane  dla wyró niania pi ter klimatycznych w polskich 
Karpatach achodnich (Hess 1965). Ponadto, korzysta ąc m.in. z wcześnie szych prac 
innych autorów, wykonanych w ró nych okresach, wykazał ró nice w opadach śniegu, 
kierunkach i pr dkości wiatru, wilgotności wzgl dne , liczbie dni pogodnych i pochmur-
nych oraz liczbie dni z mgłą mi dzy Krakowem i mie scowościami poło onymi w ob-
szarze nazwanym podregionem miasta Krakowa (Hess 1969) lub aglomerac ą krakowską 
(Hess 1974a), a obe mu ącym teren od Smrokowa na północy po gór  Lubień na południu 
i od Krzeszowic na zachodzie po Uście Solne na wschodzie, o zró nicowaniu wysokości 
bezwzgl dne  od 180 do 900 m n.p.m. W takim u ciu wykazane ró nice klimatyczne wy-
nika ą ze znacznego zró nicowania mezoregionów, głównie rzeźby terenu, i uchwycenie 
modyfikac i klimatu lokalnego na skutek obecności miasta est praktycznie niemo liwe. 
Wpływ miasta na klimat został edynie zasygnalizowany w aspekcie akościowym poprzez 
sprecyzowanie antropogenicznych czynników klimatotwórczych. Wiekowe zmiany po-
szczególnych elementów klimatycznych dokumentu ą wielkoskalowe zmiany i wahania 
klimatu w Polsce południowe , nie zaś wpływ miasta na klimat lokalny; o tym pozwala ą 
wnioskowa  edynie porównania dla wymienionych powy e  elementów ze stac ami poza-
mie skimi, ale poło onymi relatywnie blisko miasta, lub porównania ze stac i poło onych  
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w ró nych cz ściach miasta. yskusy ne wyda e si  tak e zało enie o niezmienności 
struktury przestrzenne  klimatu miasta. Ponadto zastosowanie metody wypracowane  dla 
wyró niania pi ter klimatycznych w polskich Karpatach achodnich do badania zró ni-
cowania klimatu lokalnego Krakowa est zwłaszcza obecnie nieuzasadnione, gdy  metoda 
ta nie uwzgl dnia ani wyst powania inwers i temperatury, ani modyfiku ącego tempera-
tur  wpływu zabudowy. Warto w tym mie scu zaznaczy , e w czasach kiedy powstawały 
wspomniane opracowania wiele terenów nale ących do Krakowa, które obecnie są zabu-
dowane, było terenami wie skimi. d czasu opublikowania przez M. Hessa wspomnianych 
prac dotyczących klimatu Krakowa ukazała si  tylko edna pozyc a traktu ąca komplek-
sowo o mezoklimacie tego miasta, a mianowicie opracowanie J. Lewińskie  i in. (1982). 

ostało ono wykonane w okresie na intensywnie szego rozwo u przemysłu ci kiego, kie-
dy to niektóre czynniki kształtu ące klimat lokalny miasta były znacząco odmienne ni  
obecnie; niestety, w późnie szych latach badania takie nie były kontynuowane. Na pod-
stawie trzyletnie  (10.1975−09.1978 r.) serii pomiarów w 18 punktach rozmieszczonych 
na terenie Krakowa oraz obszarach sąsiednich określono zró nicowanie przestrzenne  
i czasowe temperatury oraz wilgotności powietrza, wiatru, ochładzania, a tak e zanie-
czyszczenia powietrza. Wykorzystano tak e wyniki pomiarów aktynometrycznych ze sta-
c i UJ w grodzie Botanicznym (1976−1978) i opadów atmosferycznych z lat 1951−1960 
(Lewińska 1967). ziś prace te ma ą charakter głównie historyczny, ako dokumentac a 
warunków klimatycznych Krakowa sprzed kilkudziesi ciu lat, natomiast trudno e bezpo-
średnio wykorzystywa  np. w obecnie powsta ących opracowaniach planistycznych. 

Wi kszoś  dotychczasowych prac, które w tytule nawiązu ą do warunków klima-
tycznych Krakowa, prezentu e wieloletnie zmiany wybranych elementów klimatycznych  
w grodzie Botanicznym UJ w centrum miasta. ane pomiarowe z te  stac i były wyko-
rzystywane do badań fluktuac i klimatycznych, gdy  uznano ą za reprezentatywną dla 

uropy rodkowe  (np. Ko uchowski, Trepińska 1986a, b). mówienie tych prac wraz 
z obszerną bibliografią mo na znaleź  w opracowaniach przeglądowych (np. br bska-
-Starklowa, Trepińska 1999, Klimat... 2007).

Spośród licznych publikac i dotyczących warunków klimatycznych Krakowa wybrano 
i omówiono poni e  te, które odnoszą si  do zró nicowania mezoklimatycznego tempera-
tury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakowskim w latach 1971−2005 
lub mogą pomóc w badaniu ego zmienności w tym okresie, pomini to natomiast te,  
w których dane z Krakowa były wykorzystywane do rozwa ań o wieloletnich czy wie-
kowych zmianach klimatu w uropie rodkowe , wspomniane powy e , gdy  nie est to 
przedmiotem ninie szego opracowania. Wielu autorów ukazywało warunki klimatyczne 
na terenie miasta, biorąc pod uwag  głównie pomiary ze stac i w grodzie Botanicznym  
i uzna ąc ą za punkt pomiarowy reprezentatywny dla całego miasta. Tymczasem J. Lewiń-
ska i in. (1982) stwierdzili, e z punktu widzenia badania klimatu miasta stac a ta reprezen-
tu e edynie warunki parku śródmie skiego. W przypadku badania takich elementów, ak 
zachmurzenie, usłonecznienie czy nat enie promieniowania słonecznego dane z gro-
du Botanicznego mo na rzeczywiście uzna  za reprezentatywne w znacznym stopniu dla 
śródmieścia Krakowa, ale u  w przypadku np. temperatury i wilgotności powietrza takie 
zało enie mo e budzi  wątpliwości. Nie zmienia to faktu, e dane ze stac i w grodzie Bo-
tanicznym, stanowiące bardzo długą i homogeniczną seri  obserwacy ną (Klimat  2007), 
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są dobrym materiałem do badań wiekowych zmian klimatu, ednak wykorzystanie ich  
w badaniach klimatu lokalnego Krakowa obarczone est wieloma ograniczeniami.

2.2.1. Temperatura powietr a

rednia roczna temperatura powietrza w Krakowie w latach 1970−2000 (pomiary  
w grodzie Botanicznym, Stac a Historyczna) systematycznie wzrastała, podczas gdy 
np. dla zachmurzenia czy opadów nie obserwowano tak wyraźnego trendu. W latach 
1901−2000 na cieple szy był rok 2000 z temperaturą 11,0ºC. Wzrastała głównie tempe-
ratura zim, podczas gdy temperatura lata miała nawet tendenc  spadkową (Matuszko  
i in. 2001, 2003, 2004). rednia temperatura stycznia w latach 1792−1995 wzrosła  
o 3,4ºC, podczas gdy średnia temperatura roczna o 1,1ºC ( br bska-Starklowa i in. 1997,  
Trepińska 1996). M. Morawska-Horawska (1991), bada ąc zmiany temperatury powietrza 
w Krakowie w latach 1881−1980 stwierdziła, e post pu ący wzrost temperatury był skut-
kiem oddziaływania m.w.c. i lokalnego efektu cieplarnianego, a nie wynikał z przyczyn  
o charakterze globalnym (np. globalnego ocieplenia). o podobnych wniosków doszedł 
K. Ko uchowski (1995). J. Skrzypski i W. Kamiński (1998) stwierdzili natomiast, e m.w.c. 
nie miała wpływu na wzrost wieloletnich wartości trendów zmian temperatury powie-
trza. rednia roczna amplituda temperatury powietrza na stac i w grodzie Botanicznym  
w latach 1963−1992 wynosiła 23,2ºC i była o 0,5ºC mnie sza w porównaniu z wartością 
z lat 1826−1984. W ciągu 130 lat (1863−1992) średnia roczna amplituda malała o 1ºC na 
100 lat ( br bska-Starklowa i in. 1994).

W latach 1970−1974 prowadzono pomiary temperatury równocześnie na 3 stac ach 
w obr bie Krakowa  Bielany, ul. Borowego i gród Botaniczny. Na ni szą średnią rocz-
ną temperatur  odnotowano na Bielanach (8,1ºC), na wy szą w grodzie Botanicznym 
(8,9ºC), zaś na ul. Borowego średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 8,3ºC; u aw-
nił si  zatem tak wpływ rzeźby terenu, ak te  m.w.c. (Morawska-Horawska, Lewik 2003).

Badania porównawcze temperatury powietrza mi dzy grodem Botanicznym i Ba-
licami zostały wykonane na podstawie danych z lat 1966−1975 (Niedźwiedź i in. 1984). 

rednie dobowe temperatury powietrza były w centrum miasta ( gród Botaniczny) wy -
sze ni  poza miastem (Balice)  esienią o 0,5ºC i wiosną o 0,9ºC. rednie temperatury 
maksymalne były przez cały rok wy sze w centrum o 0,7ºC, minimalne o 0,7−0,8ºC. Poza 
miastem było o 6% wi ce  dni mroźnych zimą i 4−6% wi ce  przymrozków wiosną i e-
sienią na 200 i 5 cm. A. Michniewski (2000) stwierdził, e średnia roczna temperatura 
minimalna w grodzie Botanicznym i Balicach w latach 1966−1995 wynosiła odpowied-
nio 4,5ºC i 3,7ºC i wykazywała podobne tendenc e zmian z roku na rok, zawsze wy sze 
wartości wyst powały w grodzie Botanicznym.

J. le niczak (2001) porównał dobowe przebiegi temperatury powietrza w grodzie 
Botanicznym i Gaiku-Brzezowe  w latach 1991−1995. Miasto okazało si  cieple sze o oko-
ło 2ºC przede wszystkim wiosną i latem, w godzinach popołudniowych, a zatem są to 
wyniki znacząco odmienne od uzyskanych wcześnie  przez J. Lewińską, co na prawdopo-
dobnie  wynika z usytuowania stac i w grodzie Botanicznym (mało reprezentatywnym 
dla miasta).
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Pode mowano liczne próby badania m.w.c. w Krakowie. M. ru kowski (1992) na pod-
stawie danych z lat 1976−1985 z grodu Botanicznego, Balic, Libertowa i Polanki Haller 
stwierdził, e m.w.c. est na intensywnie sza w zimie w dzień (śr. roczna 0,8ºC). Małe ró nice 
temperatury nocą były spowodowane poło eniem stac i w grodzie Botanicznym, gdzie 
ma ą mie sce spływy i stagnac a chłodnego powietrza. ddziaływanie m.w.c. było wi ksze 
ni  rzeźby terenu, czego dowodził zanik inwers i temperatury charakterystyczny dla wkl -
słych form terenu. K. Ko uchowski (1995), porównu ąc zmiany temperatury powietrza 
w Krakowie, Bochni, Wieliczce i Tarnowie w latach 1951−1990, ustalił, e średnia roczna 
temperatura Krakowa wzrastała o 0,24ºC na 10 lat, z 8,4ºC w 1951 r. do 9,4ºC w 1990 r.  
Ró nica mi dzy średnią roczną temperaturą Krakowa a średnią dla pozostałych stac i 
wzrastała do końca lat 70.  w., potem nieco zmalała, co mo e by  związane z panu ącym 
wtedy kryzysem gospodarczym (przy czym J. Lewińska (1996) interpretu e zmnie szenie 
si  ró nicy temperatury minimalne  mi dzy Krakowem a Wieliczką w latach 1951−1980 
ako dowód na rozwó  przestrzenny krakowskie  m.w.c.). Poszerzenie analizy o dane  

z lat 1851−1950 pozwoliło stwierdzi , e w okresie przed rozwo em przemysłu Kraków był 
zazwycza  chłodnie szy ni  pozostałe stac e, zaś potem tendenc a ta si  odwróciła. W świe-
tle pracy M. ru kowskiego mo na zatem stwierdzi , e przed okresem intensywnego 
rozwo u przemysłowego główną rol  w kształtowaniu klimatu Krakowa odgrywała rzeźba 
terenu, natomiast potem wpływy antropogeniczne. K. Ko uchowski, w przeciwieństwie 
do M. ru kowskiego, twierdził, e m.w.c. była w Krakowie na intensywnie sza latem, 
gdy  wtedy wyst powały na wi ksze średnie miesi czne ró nice temperatury mi dzy Kra-
kowem a pozostałymi stac ami, przy czym K. Ko uchowski wykorzystywał dane ze Stac i 
Historyczne  w grodzie Botanicznym, zaś M. ru kowski z ogródka meteorologicznego 
te  stac i. J. Lewińska (1996) określiła średnią roczną intensywnoś  krakowskie  m.w.c. 
na 1,2ºC, cho  sporadycznie mo e ona wynosi  nawet 5−7ºC. Na wi ksza intensywnoś  
m.w.c. wyst powała w chłodne  porze roku nocą (wg M. ru kowskiego (1992) było to  
w zimie w dzień, a wg K. Ko uchowskiego (1995) − latem). J. Lewińska i K. gud (1980) 
na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 1975−1978 na 18 stac ach 
meteorologicznych rozmieszczonych na terenie Krakowa stwierdzili, e na wi ksze ró ni-
ce temperatury wyst powały mi dzy zabudową śródmie ską a terenem pozamie skim (do 
2ºC), mnie sze w przypadku zabudowy osiedlowe , na mnie sze dla parków (z wy ątkiem 
temperatury maksymalne  zimą). Amplitudy temperatury były w mieście znacznie ni sze 
ni  poza miastem. Termiczne lato trwało w śródmieściu o 25 dni dłu e  ni  poza miastem, 
zima zaś znacznie króce  ni  na terenach zamie skich. Wzrost intensywności m.w.c. wią-
zał si  ze wzrostem amplitudy temperatury powietrza, wartości gradientu temperatury 
w profilu 100 m nad doliną oraz st enia zanieczyszczeń pyłowych. Wzrost pr dkości 
wiatru i zachmurzenia wywoływał spadek intensywności m.w.c., przy czym w zamkni -
tych układach urbanistycznych wpływ wiatru był nieistotny. J. Baścik i K. gud (1984) 
określili zró nicowanie temperatury powietrza na ówczesnym osiedlu -lecia w Kra-
kowie na podstawie szczegółowych badań w ciepłym półroczu 1980 r., b dących cz ścią 
pro ektu realizowanego w latach 1975−1980 i udokumentowanego w pracy J. Lewińskie  
i in. (1982). aobserwowali tworzenie si  w obr bie osiedla lokalne  m.w.c. o strukturze 
komórkowe . Wi ksze e  nasilenie miało mie sce nocą (do 2 C) ni  w dzień (do 0,6 C). 



omiary i opra owania mezoklimatu Krakowa

41

Prekursorem studiów nad tworzeniem si  inwers i termicznych nad Krakowem był 
W. Milata, co opisała w swo e  pracy z 1959 r. ego ona, tak e zaanga owana w te badania. 
Porównywał on dane z centrum Krakowa z danymi z Libertowa, dostrzega ąc problemy 
metodyczne wynika ące ze specyficznego usytuowania stac i. Stwierdził wyst powanie 
inwers i przez około 200 dni w roku, przy średnim ich nat eniu 1,3 C (Milata 1959). 
Badania struktury termiczne  dolne  cz ści troposfery nad Krakowem, si ga ące  do wy-
sokości 3000 m, zostały przeprowadzone w latach 1970 i 1972 za pomocą samolotu P L 
101 Gawron . Przyziemne termiczne warstwy hamu ące mogą wyst powa  w Krakowie 
we wszystkich terminach pomiarowych. W układach wy owych si ga ą 50−800 m n.p.g.,  
w ni owych 100−600 m n.p.g. Na cz ście  osiąga ą mią szoś  200 m (Morawska-Ho-
rawska 1978b). Na podstawie badań z lat 1975−1976 stwierdzono, e m.w.c. redukowała 
dolne inwers e temperatury lub powodowała podniesienie ich pułapu. Nie stwierdzono 
znaczącego wpływu rzeki na pole temperatury w mieście z uwagi na znaczne podwy -
szenie temperatury wody na skutek zrzutów ciepłych wód z elektrociepłowni w Skawi-
nie (Lewińska 1979). asi g pionowy m.w.c. był badany w 1976 r. przy u yciu samolotu  
z meteorografem na pokładzie. Ustalono, e latem si gała ona około 200 m n.p.g., a około 
południa zanikała (Morawska-Horawska, Cebulak 1981). W latach 1978 i 1979 wykony-
wano w Krakowie badania struktury termiczne  powietrza nad miastem przy u yciu son-
da y niskotroposferycznych przy wykorzystaniu balonu na uwi zi, w centrum miasta i na 
terenie pozamie skim, do wysokości 500 m n.p.g. oraz pomiarów naziemnych na stac ach 
rozmieszczonych na ró nych wysokościach ponad dnem doliny (Lewińska, gud 1980, 
Lewińska 1984). bie metody dały zbli one rezultaty. Ustalono, e m.w.c. i inwers a tem-
peratury mogą wyst powa  równocześnie. asi g m.w.c. w Krakowie wynosił 100−200 m 
w półroczu chłodnym i powy e  200 m w półroczu ciepłym. Wysokoś  warstwy inwersy -
ne  osiągn ła maksymalnie 300 m rano i 100 m wieczorem. mis a ciepła antropogenicz-
nego w warstwie dachowe  powodowała wzrost cz stości niskich (około 50 m) inwers i 
temperatury powietrza nad miastem, nawet w godzinach okołopołudniowych, czego nie 
zaobserwowano na terenach pozamie skich. Badania struktury pionowe  powietrza na te-
renie Krakowa podsumował J. Walczewski (1994). Podkreślił, e ró ni autorzy zwracali 
uwag  na cz ste wyst powanie w Krakowie inwers i całodobowych, a średnią mią szoś  
inwers i dolnych oceniano na 60−200 m. bserwac e sodarowe prowadzone od 1980 r. 
przez akład Teledetekc i Atmosfery IMGW w Krakowie-Czy ynach pozwoliły stwier-
dzi , e nawet przez 20% dni w roku mo e w Krakowie wyst powa  całodzienna dolna 
inwers a temperatury lub nisko poło ona inwers a wzniesiona. Szczególnie cz sto zdarza 
si  to zimą, przy czym wskaźniki te wykazu ą du e wahania z roku na rok. Nocą w dolinie 
Wisły na cz ście  wyst pu e równowaga stała atmosfery i dlatego w 86% przypadków ob-
serwowano inwers e temperatury. Podczas pozostałych 14% nocy panowała równowaga 
obo tna. W Krakowie przewa ały niskie inwers e si ga ące 150−300 m, powy e  których 
obserwowano inwers e wzniesione. Niskie poło enie warstwy inwersy ne  est charaktery-
styczne głównie dla półrocza chłodnego, zaś latem przy intensywne  konwekc i warstwa 
ta mogła wyst powa  nawet na wysokości 800 m (Walczewski 1984, 1994, Walczewski  
i in. 2000). K. bicka (1998), analizu ąc wyniki kompleksowego eksperymentu Kraków 
94/95 , ustaliła, e w latach 1994−1995 w Krakowie w 200-metrowe  warstwie powietrza 
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równowaga stała wyst powała w 65% przypadków zimą i w 70% latem, natomiast dane 
z lat 1991−1997, dotyczące cz stości wyst powania dni z zaleganiem warstwy dolne  od 
wschodu do zachodu słońca, w procentach czasu obserwac i, wykazały, e całodzienne 
warstwy dolne wyst pu ą przede wszystkim w porze chłodne  (do 54%), a w pozostałych 
miesiącach si ga ą 7% czasu obserwac i ( bicka 1999).

Pionowe gradienty temperatury powietrza w warstwie powietrza 12 m n.p.g. w gro-
dzie Botanicznym badano w sezonie esienno-zimowym w I i II terminie pomiarowym, 
w latach 1988−1998, w zale ności od typów cyrkulac i atmosferyczne . Inwers a w całym 
profilu o godz. 06 UTC wyst powała przy sytuac ach cyklonalnych i antycyklonalnych 
z adwekc ą powietrza z kierunków S i W. Rano przewa ało uwarstwienie inwersy ne,  
w południe insolacy ne (Trepińska, Skublicka 2001, Skublicka 2003a, b).

Na nowszy wątek badawczy prezentu ą opracowania danych satelitarnych wykonane 
pod kątem analizy termiki podło a na terenie Krakowa i na bli szych okolic. . Matuszko 
i J. Wo kowski (2007) przedstawili rozkład temperatury radiacy ne  powierzchni Krakowa 
w dniu 6.07.2001 r. w godzinach okołopołudniowych i stwierdzili, e na cieple szy był 
obszar Starego Miasta i Nowe  Huty, zaś na chłodnie sze − akweny wodne i tereny zale-
sione. J. Wo kowski (2008) udokumentował istotne związki pomi dzy typem u ytkowa-
nia i pokryciem terenu a temperaturą radiacy ną powierzchni ziemi na terenie Krakowa. 
J. Walawender i M. Ha to (2009) porównali obrazy uzyskane z analizy materiałów pocho-
dzących z czterech ró nych satelitów, przedstawia ące temperatur  podło a w Krakowie 
i w sąsiadu ących z nim mezoregionach w dniu 22.07.2007 r. d cia wykonano w go-
dzinach dopołudniowych i porównanie wyników wskazu e na znaczące ró nice mi dzy 
analizowanymi materiałami, zale ne od wykorzystanych algorytmów. Wszystkie obrazy 
pokazu ą ednak, e na obszarze Krakowa na cieple sze podło e obserwowano w Starym 
Mieście i Nowe  Hucie, ale, co ciekawe, pokazu ą tak e, e poza Krakowem, na obszarach 
rolniczych, temperatura podło a mo e by  równie wysoka. Podstawowym problemem  
z punktu widzenia badania klimatu miasta est brak danych satelitarnych z godzin noc-
nych, a weryfikac a przydatności wspomnianych algorytmów wymaga porównania otrzy-
manych obrazów z pomiarami naziemnymi. 

2.2.2. pady atmosferyc ne
W 1993 r. roczna suma opadu w Krakowie wyniosła 448 mm i była to wartoś  na ni sza 
w okresie 1901−2000. d 1995 r. opady wykazu ą tendenc  wzrostową (Matuszko i in. 
2001).

ró nicowanie przestrzenne opadów w Krakowie i okolicy w latach 50. i 80.  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 mia-
sta i do 20 km od ego granic, zaś w latach 1983−1984 liczba punktów pomiarowych wy-
nosiła 36. Chocia  w latach 80.  w. Kraków miał dwukrotnie wi ce  mieszkańców ni  
w latach 50. i trzykrotnie wi kszy obszar, wyniki z obu okresów pomiarowych są zbli one. 
Na wi ksze roczne sumy opadów zanotowano na wypukłych formach terenu w zachodnie  
i południowe  cz ści obszaru oraz w centrum miasta. W obr bie doliny Wisły stwierdzono 
ró nic  rz du 100 mm mi dzy otrzymu ącą wi ce  opadów cz ścią zachodnią i otrzymu ą-
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cą ich mnie  cz ścią wschodnią. W samym mieście opady tak e były znacznie zró nicowa-
ne, od 600 do 850 mm rocznie (wartości średnie z okresu 1956−1960). Wielkoś  ró nicy 
mi dzy opadami w mieście i poza miastem przy mowała ró ne wartości, zale nie od tego, 
akie stac e mie skie i pozamie skie porównywano. J. Lewińska wy aśniła zaobserwowane 

zró nicowanie przestrzenne opadów wpływem miasta, ale podkreśliła, e wpływ rzeźby 
terenu est czynnikiem o wi kszym znaczeniu ni  obecnoś  obszaru zurbanizowanego. 

Prace innych badaczy potwierdziły wyniki uzyskane przez J. Lewińską. W latach 
1970−1974 prowadzono pomiary opadów atmosferycznych równocześnie na 3 stac ach  
w obr bie Krakowa  Bielany, ul. Borowego i gród Botaniczny. rednia roczna suma opa-
du była na wi ksza na Bielanach (834 mm), na mnie sza przy ul. Borowego (667 mm), 
zaś w centrum miasta wyniosła 703 mm. Potwierdziło to znaczny wpływ zró nicowania 
terenu Krakowa na rozkład przestrzenny opadów; stac a przy ul. Borowego le y w cieniu 
opadowym, zaś w centrum miasta est zwi kszone parowanie opadów w trakcie ich trwa-
nia. darzało si , e opady nie wyst powały na wszystkich stac ach w tym samym czasie 
(Morawska-Horawska, Lewik 2003).

Badania porównawcze sum opadów mi dzy grodem Botanicznym a Balicami zosta-
ły wykonane na podstawie danych z lat 1966−1975 (Niedźwiedź i in. 1984). rednie do-
bowe opady we wszystkich porach roku były na obu stac ach takie same, z wy ątkiem lata, 
kiedy w centrum były wi ksze o 0,2 mm, prawdopodobnie wskutek wzmo one  cz stości 
opadów o charakterze burzowym.

B. br bska-Starklowa i in. (1997) stwierdzili, e oddziaływanie miasta na opady la-
tem polega na generowaniu gwałtownych ulew wskutek intensywnego rozwo u chmur 
konwekcy nych, zaś zimą zwi kszona zawartoś  ąder kondensac i powodu e silne, krótko-
trwałe i lokalne opady śniegu. rednia roczna suma w latach 1850−1995 wyniosła 670 mm.

R. Twardosz (1996) badał liczb  dni z opadem śladowym w Krakowie i okolicznych 
stac ach w latach 1863−1995. rednia dla Krakowa wynosiła 22 dni, przy czym w latach 
1863−1956 było to 13 dni, a w latach 1957−1995 a  44 dni. d 1985 r. zaobserwowa-
no tendenc  spadkową. Na cz ście  opady takie zdarzały si  zimą. W Krakowie było  
o 50−300% wi ce  dni z opadem śladowym ni  poza miastem.

W Garlicy Murowane , poło one  tu  za północną granicą miasta, w południowe  
cz ści Wy yny Krakowsko-Cz stochowskie , średnia roczna suma opadu w wieloleciu 
1961−2000 wyniosła 613 mm, a liczba dni z opadem 127. Były to wartości mnie sze ni  
w Krakowie, co autorzy tłumaczyli wpływem zanieczyszczeń powietrza na tworzenie si  
dodatkowych opadów w Krakowie ( lechnowicz-Bobrowska i in. 2005).

2.2.3. p yw aniec ys c e  powietr a na klimat miasta
anieczyszczenia powietrza ma ą znaczący wpływ na kształtowanie si  wielu elementów 

meteorologicznych w mieście. Modyfikac a klimatu lokalnego miasta przez zanieczysz-
czenia powietrza polega głównie na
1) zmnie szeniu przezroczystości atmosfery, a przez to zmnie szeniu dopływu bezpo-

średniego promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi na terenie miasta, 
zwi kszeniu promieniowania rozproszonego i zwrotnego atmosfery (np. Hess i in. 
1980, Landsberg 1981, ke 1987);
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2) zwi kszeniu si  liczby ąder kondensac i (dyskus a o konsekwenc ach tego faktu zo-
stała przedstawiona w rozdziale 1).
T. . worak i in. (2000) pod li prób  określenia ilościowych zale ności wybranych 

elementów meteorologicznych od zanieczyszczenia powietrza, lecz uzyskane współczyn-
niki korelac i były stosunkowo niskie, co sugeru e, e te wza emne relac e są zło one i za-
le ne od wielu czynników. J. Godłowska i A.M. Tomaszewska (1999) dowiodły natomiast, 
e ograniczenie tzw. niskie  emis i w Krakowie po 1989 r. doprowadziło do zaniku zmien-

ności dobowe  st eń S 2 w sezonie grzewczym, co pokazu e, e mimo niekorzystnych dla 
rozprzestrzeniania si  zanieczyszczeń warunków lokalnych Krakowa, mo na polepszy  
stan aerosanitarny miasta − poprzez działania organizacy ne.

M. Hess i in. (1980) porównali warunki aktynometryczne w centrum Krakowa i na te-
renie pozamie skim, w Gaiku-Brzezowe , w latach 1968−1975. Przezroczystoś  atmosfery 
w mieście była znacznie mnie sza ni  poza miastem. Wpływ zanieczyszczenia powietrza 
na stosunki radiacy ne określono, dokonu ąc pomiarów w warunkach pogody bezchmur-
ne . Stwierdzono zmnie szenie nat enia bezpośredniego promieniowania słonecznego  
w Krakowie w porównaniu z terenem pozamie skim o 12−13% latem, 19% esienią i 26% 
zimą. Jednocześnie zanotowano zwi kszenie nat enia promieniowania rozproszonego  
o 10−14% wiosną i esienią oraz 17−20% latem i zimą. Promieniowanie całkowite było  
w Krakowie mnie sze o 3-6% w półroczu letnim, o 8% esienią i 14% zimą. T. Niedźwiedź 
i in. (1984) wykonali badania porównawcze nat enia promieniowania słonecznego na 
stac ach w grodzie Botanicznym i w Balicach w latach 1966−1975. o centrum miasta 
docierało o 3−6% mnie  promieniowania całkowitego latem, 8% na wiosn  i w esieni 
oraz 15% w zimie. Promieniowanie bezpośrednie było w centrum mnie sze o 12−13% la-
tem, 19% w prze ściowych porach roku i 26% w zimie. Promieniowanie rozproszone było  
w centrum wi ksze o 10−14% na wiosn  i w esieni oraz 17−20% w zimie i latem. M. Hess 
i . lecki (1990a, b) stwierdzili, e w latach 1968−1985 promieniowanie bezpośrednie 
było w Krakowie o 17% mnie sze ni  w Gaiku-Brzezowe  (latem 15%, zimą 40%), promie-
niowanie rozproszone wi ksze o 7% (latem 20%), całkowite zaś mnie sze o 10−25% zimą 
i 2−7% latem. . lecki (1992) zbadał zmiany współczynnika przezroczystości atmosfery 
w Krakowie i na stac i pozamie skie  w Gaiku-Brzezowe  w latach 1968−1985. W Gaiku-
-Brzezowe  wyst powały regularne zmiany w ciągu roku (wy sze wartości zimą), bez wy-
raźne  tendenc i wieloletnie . W Krakowie przezroczystoś  powietrza była cały rok mnie -
sza, nie zaobserwowano zmian sezonowych, a wartości współczynnika były silnie zale ne 
od zanieczyszczenia powietrza. Badania usłonecznienia w Krakowie w latach 1884−1990 
( br bska-Starklowa i in. 1997) dowiodły, e w drugie  połowie  w. sumy roczne usło-
necznienia były o ponad 110 godzin mnie sze ni  poza miastem (10%), ale zimą ró nica 
ta rośnie nawet do 40%; główną przyczyną były zanieczyszczenia powietrza osłabia ące 
dopływ promieniowania bezpośredniego.

W Krakowie w czasie wyst powania wysokich st eń zanieczyszczenia powietrza 
mogą si  po awi  lokalne opady atmosferyczne ( worak i in. 2000). J. Lewińska (1967)  
w latach 1951−1960 stwierdziła wi ksze sumy roczne opadów w mieście ni  poza miastem. 
Poza miastem wahały si  one od 500 do 700 mm, a w mieście przekraczały w niektórych 
obszarach 800 mm, co mo na wiąza  z du ym 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 niesprzy a ą-
cych utworzeniu si  opadu. ostał on wywołany prawdopodobnie wysokim st eniem 
pyłu zawieszonego i S 2. W. Wiatrak (1984) stwierdził cz ste wyst powanie opadów po-
chodzenia przemysłowego w re onie Huty im. Lenina. Szczególnie intensywny był opad 
śniegu 21.02.1980 r. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, R. Twardosz (1996) 
zanalizował liczb  dni z opadem śladowym w Krakowie w latach 1863−1995. d końca 
lat 50.  w. średnia roczna liczba takich dni wynosiła 44, podczas gdy wcześnie  było ich 
tylko 13; przyczyną tego z awiska mo e by  znaczne zwi kszenie w tym okresie ilości za-
nieczyszczeń powietrza i nasilenie procesów konwekcy nych na skutek du e  emis i ciepła 
sztucznego, zwłaszcza z zakładów przemysłowych. 

Przedstawiony przegląd badań i osiągni  w zakresie mezoklimatu Krakowa pozwala 
stwierdzi , e wpływ rzeźby terenu na klimat tego miasta był, ak dotąd, uwzgl dniany 
w niewielkim stopniu. agadnienie m.w.c. było badane na szerze  poprzez porównanie 
danych ze stac i w Balicach i grodzie Botanicznym, czyli z punktów zna du ących si  
w obr bie doliny Wisły. Warto ednak w tym mie scu przypomnie , e stac a w gro-
dzie Botanicznym usytuowana est co prawda w centrum miasta, ale wśród zieleni wyso-
kie , zatem wyniki pomiarów nie są reprezentatywne dla typowych warunków mie skich, 
czyli zwarte  zabudowy. Wpływ rzeźby na kształtowanie si  temperatury powietrza ba-
dano łącznie z wpływem obecności powierzchni mie skie . Jedynie badania zorganizo-
wane przez J. Lewińską w latach 1975−1978 w postaci sieci pomiarowe  na terenie miasta  
i okolic stwarzały szans  na poznanie faktycznego zró nicowania termicznego Krakowa.  
W publikac ach wydanych na podstawie tych badań, omówionych powy e , przy to ed-
nak zasad , aby porównywa  pomiary z ró nych cz ści miasta z uśrednionymi pomiarami 
z kilku stac i pozamie skich, mimo e stac e te były usytuowane w ró nych formach tere-
nu. Ponadto pomiary wykonywano edynie w dzień, za reprezentatywne dla nocy uznano 
wartości temperatury minimalne . Nie zachowały si , niestety, podstawowe dane z badań 
terenowych, zatem dziś niemo liwe est np. opracowanie wyników tych pomiarów w inny 
sposób. Uzyskane wówczas wyniki nale y dziś traktowa  edynie ako orientacy ne, gdy  
w ciągu ostatnich 30 lat w Krakowie powstały liczne nowe osiedla mieszkaniowe i wiele 
obszarów, wówczas pozamie skich, poło onych w ró nych formach terenu, dziś stanowi 
cz ś  miasta (patrz rozdział 3). Próby wyznaczania intensywności m.w.c. pode mowane 
przez innych autorów tak e obarczone były brakiem cho by kilku pomiarów nocą i ryzy-
kownym doborem stac i pozamie skich.





           

R D IA  3

Lo e i i s t tu e  
e o i t r o

Ninie sza praca dotyczy zmian mezoklimatu Krakowa w latach 1971−2005, a był to okres 
licznych przemian w środowisku geograficznym miasta. Spośród wielu czynników kształ-
tu ących klimat miasta (przedstawionych w rozdziale 1) na szczególną uwag  zasługu ą  
budowa geologiczna i rzeźba terenu oraz pokrywa glebowa, a tak e zmiana powierzchni 
miasta, liczby ego ludności, ró nice w u ytkowania terenu i zanieczyszczeniu powietrza. 

3.1. udowa geologic na  r e ba terenu i pokrywa glebowa

Według regionalizac i fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2000) obszar krakowski 
(zdefiniowany w rozdziale 1) nale y do Północnego Podkarpacia, Wy yny ląsko-Krakow-
skie , Wy yny Małopolskie  i ewn trznych Karpat achodnich. Jest to teren o znacznym 
zró nicowaniu środowiska przyrodniczego. K. German (2000−2001) opracowała podział 
wo ewództwa małopolskiego na makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne, nawiązu ąc 
do regionalizac i Kondrackiego. W podziale German obszar krakowski nale y do Pogó-
rza Wielickiego, Podgórza Krakowskiego, Rowu Skawińskiego, Pomostu Krakowskiego,  

bni enia Cholerzyńskiego, Garbu Tenczyńskiego, Rowu Krzeszowickiego, Równiny 
Nadwiślańskie , Wy yny Krakowskie , Wy yny Miechowskie  i Płaskowy u Proszowic-
kiego. Natomiast w podziale geomorfologicznym (Tyczyńska 1968, 1974) na tym samym 
obszarze wyró niamy  Pradolin  Wisły, Skłon Wy yny Małopolskie , rąb Sowińca, Izo-
lowane r by Bramy Krakowskie  i Wysoczyzn  Krakowską. o tego podziału nawiązał 
M. Hess (1974b), wyró nia ąc nast pu ące regiony mezoklimatyczne na terenie Krakowa  
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I. Region dna doliny Wisły  Ia – subregion równiny niskich teras (z odmianą klimatu 
mie skiego), Ib − subregion równiny wy szych teras (z odmianą klimatu mie skiego),  
II. Region południowego skłonu Wy yny Krakowskie , III. Region Wysoczyzny Krakow-
skie , IV. Region r bu Sowińca  IVa – subregion chłodnych i wilgotnych stoków północ-
nych, IVb – subregion ciepłych i suchych stoków południowych, V. Region izolowanych 
zr bów Bramy Krakowskie . Stwierdził on, e rzeźba terenu ma decydu ące znaczenie  
w kształtowaniu mezoklimatu obszaru Krakowa.

la interpretac i wyników badań zaprezentowanych w kole nych rozdziałach istotne 
est zró nicowanie środowiska omawianego terenu tak na osi N-S, ak te  W- . W profi-

lu N-S mo na mówi  o równole nikowym układzie głównych ednostek fizycznogeogra-
ficznych. Na północy obszaru są to skłony i wierzchowiny Wy yny Krakowskie , Wy yny 
Miechowskie  i Płaskowy u Proszowickiego. Cz ś  środkowa to przede wszystkim dolina 
Wisły, płynące  przez Pomost Krakowski i Równin  Nadwiślańską, zaś na południu oma-
wiany obszar zamyka ą Podgórze Krakowskie i próg Pogórza Wielickiego, zatem dolina 
Wisły od północy i od południa sąsiadu e z wypukłymi formami terenu. Ró nica wy-
sokości mi dzy dnem doliny a wierzchowinami sąsiednich ednostek w bezpośrednim 
sąsiedztwie doliny to około 100 m (gdyby bra  pod uwag  całe mezoregiony, ró nica ta 
wzrasta do 200 m). W profilu W- istotne est du o wi ksze urozmaicenie rzeźby terenu  
w cz ści zachodnie  omawianego obszaru ni  w cz ści wschodnie . Na zachodzie obni e-
nia tektoniczne (Rów Skawiński, bni enie Cholerzyńskie, Rów Krzeszowicki) przepla-
ta ą si  ze zr bami tektonicznymi o wys. 250−350 m n.p.m. (Garb Tenczyński i izolowa-
ne zr by Pomostu Krakowskiego), a dolina Wisły tworzy przełomy i est wąska nawet do  
1 km, zaś wysokości bezwzgl dne nie przekracza ą 220 m n.p.m. Na wschodzie natomiast 
(Równina Nadwiślańska) dolina Wisły z rozwini tym systemem teras rozszerza si  do 
około 10 km. bszar Krakowa est zatem ograniczony wypukłymi formami terenu od 
północy, zachodu i południa. 

Centrum Krakowa le y w znaczne  cz ści w sterasowanym dnie doliny Wisły, na wy-
sokości około 200 m n.p.m. − w wąskie , zachodnie  cz ści doliny i w strefie prze ściowe  
mi dzy wąską i szeroką, wschodnią cz ścią doliny. zielnice północne poło one są cz -
ściowo w mezoregionach Wy yny Krakowskie , Wy yny Miechowskie  oraz Płaskowy u 
Proszowickiego, które przy granicach miasta osiąga ą wysokości około 270−300 m n.p.m., 
dzielnice południowe wkracza ą zaś na obszar mezoregionów Podgórze Krakowskie i Pogó-
rze Wielickie, wznosząc si  do wysokości średnio około 270−300 m n.p.m. (na wy szy punkt 
miasta est poło ony na granicy Krakowa i Sygneczowa  368 m n.p.m.) (German 2007).

Wi kszoś  obszaru zabudowanego Krakowa est usytuowana w sterasowanym dnie 
doliny Wisły. dda ąc nale ny szacunek wysiłkom badaczy opisu ących mnogoś  form 
terenu, o ró nym wieku i genezie, akie wyst pu ą na obszarze krakowskim (m.in. Tyczyń-
ska 1968, 1974), na potrzeby ninie sze  pracy przy to uproszczony obraz rzeźby omawia-
nego terenu. W dalsze  cz ści opracowania mowa b dzie o dnie doliny i pod tym po ciem 
b dą rozumiane tereny poło one do około 40 m nad dnem doliny Wisły (czyli do około 
240 m n.p.m.). B dą te  u ywane określenia  skłon Wy yny  i Wysoczyzna  dla opisania 
terenów poło onych odpowiednio w północne  (Skłon Wy yny Małopolskie ) i południo-
we  (Wysoczyzna Krakowska) cz ści omawianego obszaru, na wysokości około 50 m nad 
dnem doliny Wisły. Ponadto pod po ciem wierzchowin  b dą rozumiane tereny zna du-
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ące si  na północy i południu omawianego obszaru, na wierzchowinach Wy yny Mało-
polskie  i Pogórza Wielickiego, około 100 m nad dnem doliny Wisły. Uproszczenie to est 
podyktowane celem pracy i dą eniem do asności przekazu  rzecz dotyczy klimatu mia-
sta, a rzeźba terenu est tylko ednym z elementów, który na niego oddziału e, a ponadto 
tylko niektóre aspekty rzeźby terenu (np. deniwelac a, orientac a doliny) ma ą znaczenie  
w dalszych rozwa aniach.

Jak wspomniano w rozdziale 1, wpływ rzeźby terenu na klimat miasta est zagadnie-
niem stosunkowo słabo zbadanym. Natomiast podło e geologiczne est zupełnie ignoro-
wane w badaniach klimatu miasta, gdy  uwa a si  e za znacznie mnie  istotne od u ytko-
wania terenu. Warto ednak zwróci  uwag , e w środkowe  cz ści obszaru krakowskiego 
w podło u wyst pu ą iły mioceńskie, zaś izolowane zr by tektoniczne, stanowiące zało e-
nia wzniesień, podobnie ak Wy yna Krakowska zbudowane są z wapieni ura skich (mie -
scami kredowych). Wzniesienia Wy yny Miechowskie  tworzy głównie opoka kredowa, 
podobnie ak Płaskowy  Proszowicki. Podgórze Krakowskie powstało ze sfałdowanych 
utworów mioceńskich (głównie iłów), a Pogórze Wielickie ze sfałdowanych skał fliszo-
wych. Na całym tym obszarze wyst pu ą równie  utwory czwartorz dowe przykrywa ące 
(cho  nie na całe  powierzchni) wymienione starsze osady. Wśród nich na uwag  zasłu-
gu ą ple stoceńskie fluwioglac alne piaski, wiry oraz późnople stoceńskie lessy. Wśród 
utworów holoceńskich nale y wymieni  osady aluwialne Wisły i e  dopływów, osady 
podstokowe oraz osady organiczne (torfy) w znacznym u  stopniu przekształcone w wy-
niku osuszenia obni eń (German 2000−2001). Ta mozaika geologiczna podło a przekłada 
si  na zró nicowanie pokrywy glebowe . Według S. Skiby i in. (2008) na obszarach za-
budowanych dominu ą gleby antropogeniczne ( nt rosols, w tym  gleby urbanoziemne 
( rbisols), ogrodowe ( ortisols) i gleby zmienione przez przemysł ( e nosols). Na północ  
i północny wschód od kombinatu metalurgicznego w Nowe  Hucie, na Płaskowy u Pro-
szowickim wyst pu ą głównie czarnoziemy typowe ( apli  ernozems), zaś na południe 
i południowy wschód od kombinatu, na Równinie Nadwiślańskie  – gleby aluwialne  mady 
właściwe ( apli  lu isols) i mady brunatne ( ambi  lu isols). Na północnych obrze ach 
miasta, na skłonie Wy yny Krakowskie  i Wy yny Miechowskie , wyst pu ą głównie gleby 
brunatnoziemne  gleby brunatne właściwe i wyługowane ( utri  ambisols), wykształco-
ne na pyłowych utworach lessowych, oraz gleby brunatne deluwialne ( lu i  ambisols). 
Natomiast w południowe  cz ści miasta, na Podgórzu Krakowskim i Pogórzu Wielickim, 
przewa a ą gleby płowe typowe, zaciekowe i opadowo-gle owe (Lu isols  apli  lossi  

lbelu i  ta ni ), wykształcone na utworach lessopodobnych, oraz gleby brunatne kwa-
śne ( ystri  ambisols), wykształcone na utworach fluwioglac alnych. Poza tym na zachód 
od doliny Wilgi zna du e si  obszar wyst powania powstałych na iłach mioceńskich gleb 
czarnoziemnych  czarnych ziem ( olli  leysols) oraz gleb brunatnych właściwych ogle-
onych ( utri leyi  ambisols). W zachodnie  cz ści miasta, na r bie Sowińca i w My-

dlnikach, podobnie ak na Podgórzu Krakowskim i Pogórzu Wielickim, przewa a ą gleby 
płowe typowe, zaciekowe i opadowo-gle owe (Lu isols  apli  lossi  lbelu i  ta
ni ), zaś na izolowanych skałkach – nale ące do gleb inic alnych i słabo ukształtowanych 

(Leptosols)  r dziny właściwe i r dziny brunatne ( endzi  Leptosols  al ari  Leptosols),  
a tak e gł bsze gleby bielicoziemne  bielice i gleby rdzawe ( odzols  runi  renosols), wy-
kształcone na piaskach fluwioglac alnych, oraz nalessowe gleby płowe typowe, zaciekowe 
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i opadowo-gle owe (Lu isols  apli  lossi  lbelu i  ta ni ). Równie  w zachodnie  
cz ści miasta, na terenach sąsiadu ących bezpośrednio z korytem Wisły, zna du ą si  du e 
obszary gleb hydrogenicznych  murszastych i murszowatych ( isti  renosols) oraz gleb 
organicznych ( istosols)  torfowych i murszowych. W dolinach dopływów Wisły dominu-
ą gleby aluwialne  mady właściwe ( apli  lu isols) oraz – na wy szych terasach – mady 

brunatne ( ambi  lu isols).
u e zró nicowanie pokrywy glebowe , ak te  wyst powanie wychodni skał w gla-

nowych w wielu mie scach omawianego terenu mo e powodowa  znaczące modyfikac e
poszczególnych składników bilansu cieplnego i w ten sposób wpływa  na zró nicowanie 
przestrzenne temperatury powietrza, zwłaszcza na obszarach pozamie skich, stanowią-
cych tło porównawcze dla pomiarów w mieście.

3.2. owier chnia miasta i lic ba ludno ci

W 1970 r. powierzchnia Krakowa wynosiła 230 km2, ludnoś  584,9 tys. osób, g stoś  za-
ludnienia 2543 osoby na km2, a zasoby mieszkaniowe 411,1 tys. izb.  dniem 1 stycz-
nia 1973 r. do Krakowa przyłączono kole ne tereny. W wyniku zmian administracy nych 
powierzchnia miasta wzrosła do 322,3 km2, a pozostałe wskaźniki osiągn ły nast pu ące 
wartości  657,3 tys., 2039 osoby na km2 i 482,2 tys. Kole ny 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 ( o znik statysty zny Krakowa ), zaś w 2005 r. ludnoś  
Krakowa liczyła 757,4 tys. ( o znik statysty zny Krakowa ). d 1986 r. powierzch-
nia miasta nie zmieniła si , ale u ytkowanie terenu podlegało i nadal podlega znacznym 
zmianom, co est istotnym czynnikiem klimatotwórczym w skali lokalne . Liczba ludności, 
która wykazywała pewne fluktuac e przy generalnie tendenc i wzrostowe , po roku 1989
zasadniczo nie zmieniła si  w sposób istotny z punktu widzenia klimatu miasta. Nale y 
ednak w tym mie scu zaznaczy , e obecne sposoby ewidenc i ludności nie umo liwia ą 

określenia faktyczne  liczby osób mieszka ących w Krakowie, zwłaszcza czasowo (np. stu-
denci). atem ofic alne statystyki, podane powy e , z pewnością są zani one, prawdopo-
dobnie o około kilkadziesiąt tysi cy osób, nie ma ednak mo liwości ich weryfikac i. W te
sytuac i konieczna est analiza zmian w u ytkowaniu terenu i zanieczyszczeniu powietrza, 
gdy  liczba ludności zwykle est wykorzystywana w klimatologii mie skie  ako wskaźnik 
pośrednio o nich informu ący. Przykładowo, ak poda ą np. T.R. ke (1987), I. Camilloni 
i V. Barros (1997) czy S. . Chow i M. Roth (2006), w badaniach m.w.c. liczb  ludności 
miasta mo na uzna  za wskaźnik ego 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 intensywnoś  m.w.c. w uropie wykazu ą zale noś  opisaną wzorami

max ∆Tu-r  2,01 log P – 4,06 ( C) ( ke 1973)

max ∆Tu-r  1,92 log P – 3,46 ( C) (Park 1987, za  Unger 1992),
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gdzie
max ∆Tu-r − maksymalna intensywnoś  m.w.c.
P – liczba ludności miasta.

Potwierdziły to tak e badania S.J. Toroka i in. (2001, za  Jin i in. 2005). C. ag e i in. 
(1991) zwraca ą ednak uwag , e nale y z du ą ostro nością podchodzi  do korelowania 
wieloletnich zmian intensywności m.w.c. ze zmianami liczby ludności miasta, gdy  np. 
ró nice pomi dzy miastami, dotyczące cech rozwo u urbanistycznego czy cz stości wyst -
powania sytuac i synoptycznych szczególnie sprzy a ących rozwo owi m.w.c., mogą by  na 
tyle istotne, e otrzymane wyniki b dą bardzo zró nicowane pomimo prowadzenia badań 
w miastach o podobne  liczbie ludności. Jak si  wyda e, wa nie sze w rozwa aniach doty-
czących klimatu miasta est u ytkowanie terenu, o czym traktu e kole ny podrozdział.

3.3. U ytkowanie terenu 

Lata 1960−1990 to okres wzgl dnie zrównowa onego i zintegrowanego przestrzennie  
i funkc onalnie rozwo u Krakowa, z silną ekspans ą obszarów zainwestowania mie skiego. 
Rozwi ano tereny przemysłowe i za mowano nowe tereny na potrzeby wielorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego. W latach 1965−1985 na terenie Płaszowa, Prokocimia  
i Bie anowa powstał rozległy espół Przemysłowo-Składowy. W latach 1975−1985 po-
wstały osiedla Kościuszkowskie, ywiz onu 303 i 2. Pułku Lotniczego w Nowe  Hucie-
-Czy ynach oraz osiedla Bronowice Małe, Bronowice Północ i Południe, Prądnik Biały 
i Prądnik Czerwony. W latach 70. osiedla bloków mieszkalnych powstały na os. Cegiel-
niana, Nowy Prokocim i Nowy Bie anów. W 1980 r. oddano do u ytku kampus AWF  
i budynki Politechniki w Czy ynach, a w latach 1980−1990 powstały osiedla Rucza  i Ru-
cza - aborze, a tak e Piaski Nowe, Wola uchacka – Wschód i achód, oraz starsze bloki 
osiedla Kurdwanów. W latach 90. osiedle Kurdwanów było dale  rozbudowywane, a po-
nadto po awiła si  na szerszą skal  zabudowa domów ednorodzinnych i osiedli subur-
bialnych w Klinach, Jugowicach, Swoszowicach, Kobierzynie, Woli Justowskie , Chełmie, 
Bronowicach Małych, Bronowicach u ych (Mydel 1996, borowski 2005). 

Biorąc pod uwag  obszar Krakowa w granicach z 1986 r., mo na stwierdzi , e w la-
tach 1950−2003 udział u ytków rolnych w powierzchni miasta zmalał o 32,49% (z 81,45% 
w 1950 r. do 48,96% w 2003 r.). Pod po ciem u ytków rolnych nale y rozumie  grun-
ty orne, sady, łąki, pastwiska. W tym samym czasie wzrósł (o 24,32%) udział terenów 
osiedlowych zabudowanych, niezabudowanych i zieleni osiedlowe  (z 6,31 do 30,63%),  
o 5,17% udział terenów komunikacy nych (z 4,67 do 9,84%), o 1,45% udział gruntów za -
tych przez lasy oraz zadrzewienia i zakrzewienia (3,19 do 4,64%), o 0,83% udział gruntów 
za tych przez wody płynące i sto ące oraz rowy (z 1,31 do 2,14%), o 0,45% udział terenów 
tzw. ró nych (z 1,88 do 2,33%), o 0,22% udział gruntów za tych przez u ytki kopalne  
(z 0,33 do 0,55), o 0,05% udział nieu ytków (z 0,86 do 0,91%) (Luchter 2006). Przyrosty 
i ubytki w poszczególnych kategoriach nie nast powały w tym okresie równomiernie, co 
ukazu e tabela 3.1. 
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W tabeli 3.1 zestawiono dane opracowane przy wykorzystaniu klasyfikac i u ytkowa-
nia gruntu zgodne  z zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalne  z dn. 
20 lutego 1969 r. w sprawie ewidenc i gruntu (Monitor Polski z. Urz. PRL, nr 11 z dn.  
25 marca 1969 r., poz. 98), natomiast opracowanie prezentu ące stan w 1983 r., wykonane 
wg nieco inne  klasyfikac i, pokazało, e u ytki zielone stanowiły 68,8% powierzchni mia-
sta (w tym u ytki rolne 55%), u ytki techniczne 26,1% (w tym zabudowa mieszkaniowa 
5%, tereny przemysłowe 9%), wody 1,8%, nieu ytki 1,3% (Luchter 1990). ane dla po-
szczególnych dzielnic pokazu e tabela 3.2. 

W latach 1960−1983 udział u ytków rolnych zmalał z 68% do 55%, przy czym na -
wi ksze ubytki miały mie sce w Bieńczycach, Prokocimiu i Woli uchackie . Tereny te 
prawie w całości zostały przekształcone w u ytki techniczne. Udział powierzchni terenów 
leśnych wzrósł o 5%. W tych latach miały mie sce działania zmierza ące do wyrównania 
dysproporc i w zakresie gospodarki gruntami i struktury przestrzenne  Krakowa, spo-
wodowanych budową kombinatu metalurgicznego i towarzyszące  mu dzielnicy miesz-
kaniowe . Inwestyc e mieszkaniowe realizowano w południowo-wschodnie  i północne  
cz ści miasta (Luchter 1992, 1993, 2005). Przemiany u ytkowania terenu w kole nych  

Tab. 3.1. Udział (%) poszczególnych rodza ów u ytkowania terenu w powierzchni Krakowa  
w latach 1950–2003

able  are  of parti ular land use types in t e area of Krak w ity in t e years 

ródło  na podstawie Luchter 1990, 1997a, 2001, 2006 oraz dane niepublikowane 
udost pnione przez dr B. Luchtera.

our e  based on Lu ter  a    and unpublis ed data pro ided by r   Lu ter

b aśnienia  a – dane dla Krakowa w granicach z 1 stycznia 1973 r.;  
b – dane dla Krakowa w granicach z 1 stycznia 1986 r. 

planations  a  data for Krak w in t e borders of st an   
b  data for Krak w in t e borders of st an  
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latach w rozbiciu na poszczególne dzielnice 
zostały wykonane edynie dla wybranych 
ednostek  ródmieścia, Podgórza, Brono-

wic Wielkich, Woli uchackie  i zespołu 
przemysłowo-składowego Płaszów-Proko-
cim. W ródmieściu w latach 1983−1995 
zmiany u ytkowania ziemi były nieznacz-
ne. U ytki techniczne za mu ą niecałe 72% 
powierzchni te  dzielnicy, u ytki zielone – 
28%, nieu ytki to 0,2%. Ró nice w udziale 
poszczególnych typów u ytkowania terenu 
w powierzchni dzielnicy mi dzy rokiem 
1983 i 1995 nie przekroczyły 1%, nato-
miast zmiany strukturalne były znaczące 
(Luchter 1994, 1997b, 2004), ednak nie 
ma to znaczenia dla ninie szego opracowa-
nia i dlatego zostanie pomini te. 

Analiza zmian u ytkowania terenu 
w Podgórzu została wykonana dla okresu 
1983−2001. W 2001 r. rolnicze u ytki zie-
lone za mowały 4,42% powierzchni dziel-
nicy, lasy 3,27%, pozostałe u ytki zielone 
24,82%, tereny przemysłowe i usługowe 
27,68%, tereny komunikacy ne 18,64%, 
zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy 
6,73%, pozostałe u ytki techniczne 4,06%, 
wody 3,36%, tereny spec alne 0,76%, a nieu ytki 6,26%. W porównaniu z rokiem 1983 
udział u ytków zielonych zmalał o 2,63%, zaś udział nieu ytków wzrósł o 2,24% i u ytków 
technicznych o 0,57%. Nastąpił całkowity zanik u ytków kopalnych, zmalała powierzch-
nia za ta przez przemysł przetwórczy i bazy, a wzrosła powierzchnia za ta przez magazy-
ny, hurtownie i składy. anotowano znaczny przyrost powierzchni za mowane  przez nie-
u ytki, co wią e si  z zaprzestaniem eksploatac i kopalniane , opuszczaniem budynków 
przez byłych u ytkowników czy pozostawieniem niedokończonych inwestyc i. Tereny 
zabudowy mieszkaniowe  uległy tylko niewielkim zmianom (przyrost udziału o 0,23%), 
zaś terenów komunikacy nych znacznie przybyło (wzrost udziału o 2,37%) (Luchter 2003, 
2004). 

Badania zmian u ytkowania terenu w Bronowicach Wielkich wykonano dla okresu 
1983−2000. W 2000 r. rolnicze u ytki zielone za mowały 23,18% powierzchni dzielnicy, 
lasy 1,20%, pozostałe u ytki zielone 16,56%, tereny przemysłowe i usługowe 6,40%, tereny 
komunikacy ne 9,45%, zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy 5,71%, pozostałe u ytki 
techniczne 0,13%, wody 0,19%, tereny spec alne 12,21%, a nieu ytki 24,97%. W porówna-
niu z rokiem 1983 udział u ytków zielonych zmalał o 30,02%, udział nieu ytków wzrósł 
a  o 24,48%, a udział wszystkich u ytków technicznych wzrósł o 5,60%. Spadek udziału 
u ytków zielonych dotyczy wyłącznie u ytków rolnych, przyrost nieu ytków to skutek 

Tab. 3.2. Udział (%) poszczególnych rodza ów 
u ytkowania terenu w powierzchni 

dzielnic Krakowa w 1983 r.

able  are  of parti ular land use types 
in t e area of t e Krak ws distri ts in 

b aśnienia  Kro – Krowodrza, NH – Nowa 
Huta, Pod – Podgórze, ród – ródmieście

planations  Krak ws distri ts  Kro  Krowo
drza    owa uta  od  od rze   

r d  r dmie ie

ródło  na podstawie Luchter 1990.

our e  based on Lu ter 
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opuszczenia budynków w złym stanie technicznym przez byłych u ytkowników, ale tak e 
porzucanie na trwałe uprawy ziemi na znacznych obszarach (Luchter 2002, 2004).

Wola uchacka to obszar poło ony mi dzy silnie zurbanizowaną strefą centralną  
a strefą rolniczą Krakowa. Badania z lat 1983−1994 wykazały, e udział u ytków zielonych 
na tym obszarze zmalał o 6,15%, u ytków technicznych wzrósł o 2,13%, a nieu ytków  
o 4,02%. W 1994 r. rolnicze u ytki zielone za mowały 19,76% powierzchni dzielnicy, lasy 
1,45%, pozostałe u ytki zielone 26,69%, tereny przemysłowe i usługowe 18,04%, tereny 
komunikacy ne 14,16%, zabudowa mieszkaniowa i tereny budowy 6,27%, pozostałe u yt-
ki techniczne 0,53%, wody 0,14%, pozostałe u ytki 0,59%, a nieu ytki 12,37%. Spadek 
udziału powierzchni u ytków rolnych był skutkiem prze mowania tych terenów pod za-
budow  osiedlową i budow  arterii komunikacy nych. W obr bie u ytków technicznych 
zanotowano spadek powierzchni terenów przemysłowych, a wzrost terenów magazyno-
wo-składowych i handlowych (Luchter 1996).

W Krakowie zna du e si  25 zespołów przemysłowo-składowych. Szczegółowo przebada-
ne zostały przemiany u ytkowania ziemi w zespole Płaszów-Prokocim w latach 1983−1993. 

ominu ą tam bazy, magazyny i składy (63% powierzchni zespołu) wybudowane w latach 
60. i 70.  w., a nie obiekty przemysłowe. Przemiany na tym obszarze rozpocz ły si  po 
1989 r. i są charakterystyczne dla innych terenów tego typu. Wszystkie tereny zielone, które 
w 1983 r. za mowały ok. 3% powierzchni, zostały zamienione na u ytki techniczne. Podsta-
wowe procesy inwestycy ne zostały zakończone. nacznie wzrosła powierzchnia handlowa 
i powierzchnia placów składowych, a tak e liczba zakładów rzemieślniczych. aobserwowa-
ne zmiany ma ą zatem głównie charakter akościowy, nie ilościowy (Luchter 1995).

Podsumowu ąc, mo na stwierdzi , e w okresie 1971−2005 miały mie sce znaczące 
zmiany w u ytkowaniu ziemi w Krakowie. Niektóre rodza e zmian rozpocz ły si  dopie-
ro po 1989 r. i dotkn ły głównie tereny poło one poza centrum miasta. Male e udział 
u ytków zielonych w powierzchni miasta na rzecz u ytków technicznych. Powierzchnia 
terenów komunikacy nych zna du ących si  w granicach miasta zwi kszyła si  w latach 90. 

 w. od 2974 ha w 1990 r. do 3043 ha w 1997 r. i 3281 ha w 2005 r. ( o znik statysty zny 
miasta Krakowa , o znik statysty zny Krakowa ). anotowane w ostatnim okre-
sie przyrosty udziału nieu ytków w powierzchni badanych dzielnic są efektem z edne  
strony zaniechania rolniczego u ytkowania ziemi, z drugie  zaś likwidac i wielu obiek-
tów przemysłowych. Grunty są ednak prze ściowo nieu ytkowane. Tereny te przeznacza 
si  na cz ście  pod ywiołowo rozwi a ące si  budownictwo mieszkaniowe (zarówno ed-
no- ak i wielorodzinne), tereny komunikacy ne, a tak e usługowe (zwłaszcza handlowe). 
Wszystko to świadczy o procesach transformacy nych zachodzących w strefach miasta  
podmie skie , przedmie skie  zewn trzne  i prze ściowe . Niespotykane one były w strefie
centralne , t . w ródmieściu, które pod wzgl dem urbanistycznym zostało u  wcześnie  
ukształtowane (w te  cz ści miasta obiekty dotychczas u ytkowane ako mieszkalne zaczy-
na ą pełni  funkc e usługowe) (Luchter 1996, 2002, 2003, 2004).

A. borowski (2005) przeanalizował rozwó  strefy podmie skie  Krakowa na tle regio-
nu mie skiego Krakowa w latach 1978−1998 i stwierdził, e strefa ta rozwin ła si  głównie 
na południe i północny zachód od granic miasta, natomiast na terenach poło onych na 
wschód od granic miasta nie nastąpiły adne zmiany i gminy tam poło one nie są zalicza-
ne do strefy podmie skie .



Lokalne zynniki kształtu e mezoklimat Krakowa

55

la okresu 1990−2006 mo na oszacowa  zmiany w powierzchni terenów zabudo-
wanych w obszarze krakowskim na podstawie analizy danych z bazy orine Land o er 
(CLC), przeprowadzone  dzi ki uprze mości i pomocy Pana mgr Jakuba Walawendera 
(IMGW ddział Kraków/IGiGP UJ). Jak wida  na ryc. 3.1, nowe tereny zabudowane po-
awia ą si  na badanym obszarze głównie mi dzy Wieliczką a Krakowem i ako kontynu-

ac a zabudowy w północne  cz ści miasta. Przy opracowaniu ryciny za tereny zabudowane 
uznano obszary skategoryzowane w CLC ako  zabudowa luźna, zabudowa zwarta, strefy 
przemysłowe lub handlowe, tereny komunikacy ne i związane z komunikac ą (drogową  
i kole ową), porty, lotniska, mie sca eksploatac i odkrywkowe , zwałowiska i hałdy, budo-
wy, mie skie tereny zielone, tereny sportowe i wypoczynkowe. Na terenie miasta udział 
terenów zabudowanych wzrósł od roku 1990 do 2006 z 37% do 43%, natomiast na obsza-
rze zna du ącym si  poza granicami miasta, ale w omawianym obszarze, w tym samym 
okresie udział terenów zabudowanych wzrósł tylko z 4 do 5%. Tereny oznaczone na ry-
cinie kolorem zielonym to tereny, które z zabudowanych zmieniły si  w niezabudowane  
– o procesach z tym związanych wspomniano powy e . Mo na zatem stwierdzi , e po 
roku 1989 wzrost udziału terenów zabudowanych był na omawianym obszarze relatyw-
nie niewielki i koncentrował si  w północne  i południowe  cz ści miasta, na wypukłych 
formach terenu.

Jak podkreśla T.R. ke (1987), g stoś  i geometria zabudowy mie skie  ma ą kluczowe 
znaczenie w kształtowaniu struktury przestrzenne  i intensywności m.w.c. poprzez mo-
dyfikac e tak promieniowania słonecznego dochodzącego do obszaru miasta, ak te  pro-
mieniowania długofalowego emitowanego przez miasto. W rozdziale 1 zwrócono uwag  
na badania dowodzące, e rozwó  terytorialny miasta powodu e zwi kszenie obszaru wy-
st powania i intensywności m.w.c., zmnie szenie dobowych amplitud temperatury powie-
trza oraz wzrost średnie  roczne  temperatury powietrza, ale tak e na przykłady badań 
niepotwierdza ących tych reguł. Są to ednak wyniki dla miast poło onych na terenach  
o mało urozmaicone  rzeźbie. Wyniki badań przedstawione w dalsze  cz ści pracy ma ą 
da  m.in. odpowiedź na pytanie  czy i ak w przypadku miasta poło onego w dolinie te 
reguły si  sprawdza ą  

3.4. aniec ys c enia powietr a

mis a zanieczyszczeń powietrza w mieście zale y głównie od liczby mieszkańców oraz 
wielkości emis i przemysłowych i transportowych. Imis a zanieczyszczeń powietrza na 
danym terenie est natomiast zale na przede wszystkim od wielkości emis i, tak lokalnych, 
ak te  w re onach sąsiednich, oraz od warunków dyspers i zanieczyszczeń, panu ących  

w danym momencie.
Liczba ludności Krakowa od połowy lat 80.  w. wykazu e relatywnie nieznaczne 

zmiany (patrz podrozdział 3.2), zatem czynnik ten mo e by  pomini ty przy rozwa a-
niach nad przyczynami zmian zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza po 1989 r. Wa nymi 
źródłami zanieczyszczeń powietrza w Krakowie są transport i komunikac a samochodo-
wa. miany liczby wszystkich po azdów zare estrowanych w Krakowie w wybranych la-
tach w okresie 1972−2005 przedstawiono w tab. 3.3. 
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W 1972 r. było zare estrowanych w Krakowie 52,5 tys.  
po azdów samochodowych (Warszyńska 1975). W latach 
1988−1993 w Krakowie liczba samochodów osobowych 
wzrosła o 30%, a ich łączna liczba osiągn ła 174 520. 
Liczba samochodów ci arowych nieznacznie spadła, 
a liczba autobusów pozostała na tym samym poziomie. 

ączna liczba wszystkich po azdów wyniosła w 1993 r. 
203 680, czyli wzrosła o 34 540 od roku 1988, kiedy wyno-
siła 169 140 ( roblemy zanie zysz ze ... 1994). W 2005 r.  
łączna liczba po azdów zare estrowanych w Krakowie 
wyniosła 383 tys. ( aport o stanie miasta 2008) i mo -
na stwierdzi , e w latach 1972−1988 wzrost liczby po-
azdów był wolnie szy (przyrost o 116,6 tys. po azdów) 

ni  w latach 1988−2005, kiedy to liczba po azdów wzro-
sła o 213,9 tys., zatem zmiany ustro owe zaowocowały 
m.in. szybszym przyrostem liczby po azdów e d ących 
po Krakowie i emitu ących zanieczyszczenia powietrza, 
zwłaszcza tzw. zanieczyszczenia komunikacy ne, czyli 
tlenki azotu (N x). 

Powierzchnia terenów komunikacy nych zna du-
ących si  w granicach miasta zwi kszyła si  w latach  

90.  w. od 2974 ha w 1990 r. do 3043 ha w 1997 r. 
i 3281 ha w 2005 r. ( o znik statysty zny miasta Krako
wa , o znik statysty zny Krakowa ). Badania 
WI  w Krakowie z lat 1996−1997 pozwoliły stwierdzi , 
e nat enie ruchu drogowego w godzinach szczytu na 

wa nie szych arteriach komunikacy nych miasta wynosiło od ponad 4000 po azdów na 
godzin  na ul. Conrada, Konopnickie , Al. Krasińskiego i Al. Mickiewicza do ok. 1000 
po azdów na godzin  na ul. U astek, R ąckie , Tynieckie  czy Witosa ( tan... 1998).  
Po 1989 r. nastąpił znaczący wzrost ruchu lotniczego na krakowskim lotnisku w Balicach. 

 edne  strony est to źródło dodatkowych zanieczyszczeń powietrza, z drugie  – sztucz-
nego ciepła. Liczba pasa erów wzrosła z niespełna 100 tys. osób w 1993 r. do około 500 tys. 
w 2003 r. Nast pnie w 2004 r. w Balicach zacz ły lądowa  samoloty tanich linii lotniczych, 
co spowodowało lawinowy przyrost liczby pasa erów  około 840 tys. w 2004 r. i ponad  
1,5 mln w 2005 r. ( i dzynarodowy... 2010).

Kole nym istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza est przemysł. Jak poda ą  
J. Lach i in. (1996), w okresie na wi kszego rozwo u przemysłu Krakowa (lata 70.  w.) 
miasto emitowało 17% zanieczyszczeń gazowych i 7% pyłowych w skali całego kra u.  
W latach 1970−1975 liczba zatrudnionych w przemyśle osiągn ła 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.  w. 46% wartości produkc i przemysłowe  miasta przypada-
ło na hutnictwo elaza. dolnoś  produkcy na huty była planowana na 1,5 mln t stali,  
a z końcem lat 70. osiągn ła 7 mln t stali (Bromek, Kortus 1972, Kortus, ioło 1996).  
W latach 90.  w. zatrudnienie w przemyśle stopniowo malało  1990 r. – 90,2 tys., 1997 r.  

ródło  / our e  Warszyńska 
1975, o znik  998, o znik  
2005, roblemy zanie zysz ze  

1994, aport o stanie miasta 
(2007, 2008, 2009).

Tab. 3.3. Liczba wszystkich 
po azdów (w tys.) zare estrowa-
nych w Krakowie w wybranych 

latach w okresie 1972–2005

able  umber of all e i les 
in t ousands  re istered  

in Krak w in t e sele ted years  
in t e period 
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– 83,7 tys. osób ( o znik statysty zny miasta Krakowa ). W roku 2000 wyniosło  
58,9 tys., a w 2004 spadło do 48,8 tys. ( o znik statysty zny Krakowa ). 

Na opisane czynniki antropogeniczne nakłada si  szczególne usytuowanie Krakowa, 
opisane w podrozdziale 3.1, które modyfiku e czynniki meteorologiczne wpływa ące na 
st enie zanieczyszczeń powietrza. Czynniki te to (Walczewski i in. 2000)
1) pr dkoś  wiatru – wiatr powodu e tzw. wentylac  poziomą, usuwanie zanieczyszczeń 

z mie sca emis i na obszary dale  poło one;
2) intensywnoś  i zasi g mieszania pionowego powietrza – mią szoś  warstwy miesza-

nia, odpowiada za tzw. wentylac  pionową, ocenia si  ą na podstawie stratyfikac i ter-
miczne  warstwy graniczne  atmosfery i wyst powania warstw inwers i termiczne ;

3) opady atmosferyczne – wymywa ą zanieczyszczenia, zwłaszcza pyłowe, z atmosfery, 
ale skutecznoś  tego mechanizmu zale y od rodza u i nat enia opadu;

4) stan równowagi atmosfery – równowaga stała oznacza pogorszenie warunków wenty-
lac i, a chwie na – popraw ;

5) temperatura powietrza – ma pośredni wpływ na akoś  powietrza, wysoka tempera-
tura sprzy a intensywne  konwekc i, co polepsza mieszanie pionowe; wysoka tempe-
ratura powodu e przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza, co prowadzi np. do 
powstawania ozonu troposferycznego; niskie temperatury zimą powodu ą zwi kszo-
ne spalanie paliw w kotłowniach i paleniskach domowych, co prowadzi do wzrostu 
emis i zanieczyszczeń powietrza.

rednia roczna pr dkoś  wiatru w Krakowie wynosi około 2 m·s-1 i przez około 50% 
dni w roku nie przekracza te  wartości (Lewińska i in. 1982, Walczewski i in. 2000), co 
oznacza przewag  słabych warunków wentylac i poziome . Cisze atmosferyczne ma ą 
udział równy około 20−30%, a tylko 35% wiatrów ma pr dkoś  powy e  5 m·s-1 (Hess, 

lecki 1990b). Poło enie Krakowa we wkl słe  formie terenu utrudnia naturalne przewie-
trzanie miasta, a sama struktura miasta zwi ksza szorstkoś  podło a w porównaniu z tere-
nem pozamie skim. A.M. Tomaszewska (1994), bada ąc zale noś  st eń zanieczyszczeń 
atmosfery od elementów meteorologicznych w sezonie grzewczym 1992/1993, stwierdzi-
ła, e w przebiegu dobowym wyst pu ą 2 maksima (ranne w godz. 9−10 i popołudniowe 
w godz. 17−20). Wzrost pr dkości wiatru nie we wszystkich punktach miasta powodu e 
zmnie szenie st eń, np. w Podgórzu. Silnie sze wiatry z kierunków N  i NW przynoszą 
zanieczyszczenia z odlegle szych źródeł emis i. ale noś  st eń od temperatury powie-
trza est wyraźna tylko dla S 2, cho  i w tym przypadku bywa nie ednoznaczna; wraz 
ze spadkiem temperatury zwi ksza si  udział zanieczyszczeń z palenisk domowych i ko-
tłowni. M. Morawska-Horawska (1978a) badała natomiast pionowy rozkład kierunków 
wiatru nad Krakowem. Stwierdziła, e zimą, kiedy panu ą zazwycza  sytuac e sprzy a ące 
wyst powaniu du ych wartości st eń zanieczyszczeń powietrza, dzi ki istnie ące  prze-
wadze wiatrów SW, zanieczyszczenia powietrza emitowane przez Hut  im. Lenina odpro-
wadzane były na cz ście  poza obr b miasta. Jednocześnie napływa ą nad miasto zanie-
czyszczenia ze Skawiny, poło one  na południowy zachód od Krakowa. anieczyszczenia 
z elektrociepłowni w gu zagra a ą głównie wschodnie  cz ści miasta.

Specyficzne poło enie Krakowa sprzy a ponadto tworzeniu si  termicznych warstw 
hamu ących, powsta ących na skutek inwers i temperatury powietrza lub izotermii. Powo-
du ą one osłabienie lub zanik ruchów wst pu ących powietrza, co utrudnia rozprzestrze-



Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

58

nianie si  zanieczyszczeń i prowadzi do znacznego wzrostu ich koncentrac i. becnoś  
warstw hamu ących nad Krakowem powodu e kilkakrotny wzrost st eń zanieczyszczeń 
powietrza w porównaniu z okresem bezinwersy nym, tym bardzie  e wi kszoś  kominów 
nie przekracza wysokości 200 m (Morawska-Horawska 1978b). Wyst powanie inwers i 
dolne  lub wzniesione  do 300 m powodu e kumulowanie zanieczyszczeń pochodzących  
z emitorów o ni szych wysokościach i ednocześnie odcinanie smug pochodzących z emi-
torów o wysokościach wy szych ni  mią szoś  inwers i (przykładowo  kominy elektro-
ciepłowni w gu ma ą wysokoś  225 i 260 m). W Krakowie w zimie cz sto wyst pu ą 
inwers e dolne, mią szoś  warstwy mieszania est niewielka i przy dłu szym utrzymywa-
niu si  podobne  sytuac i oraz małe  pr dkości wiatru mo e do ś  do znaczne  kumulac i 
zanieczyszczeń (Godłowska, Walczewski 1998). T. Niedźwiedź i . lecki (1994) stwier-
dzili, e wielkoś  imis i zale y tak e od sytuac i synoptyczne ; sytuac e antycyklonalne są 
bardzie  niekorzystne ni  cyklonalne. Wysoki poziom zanieczyszczeń obserwowano nie 
tylko przy wyst powaniu centrum wy u, ale tak e przy adwekc i powietrza z południa 
i południowego zachodu, towarzyszące  fenom. Mo e to by  spowodowane przemiesz-
czaniem si  zanieczyszczonego powietrza znad Skawiny ponad silną warstwą inwersy ną, 
pot gu ącą kumulowanie si  zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi.  punktu widzenia 
dyspers i zanieczyszczeń, m.w.c. est z awiskiem korzystnym, gdy  intensyfiku e ruchy
pionowe atmosfery, a zasi g pionowy m.w.c. nad Krakowem si ga około 200 m (Moraw-
ska-Horawska, Cebulak 1981; patrz te  rozdział 2). W 1979 r. wykonano sonda e balo-
nowe do wysokości 500 m n.p.g. i stwierdzono, e m.w.c. i inwers a temperatury mogą 
wyst powa  łącznie i e emis a ciepła antropogenicznego ze źródeł pozaprzemysłowych 
powodu e wzrost cz stości niskich inwers i nad miastem (do 50 m) (Lewińska 1984).  
K. Jarzyna (2004) badał zale noś  warunków dyspers i zanieczyszczeń w Krakowie od sta-
nu równowagi atmosfery, określanego na podstawie danych sodarowych ze stac i IMGW 
w Krakowie-Czy ynach, oraz od sytuac i synoptyczne . Prawdopodobieństwo wyst po-
wania określonych kategorii stanu równowagi atmosfery w Krakowie zmienia si  nie tylko 
w przebiegu dobowym, ale równie  w zale ności od wyst pu ącego zespołu pogodowego. 
Stała równowaga atmosfery est na bardzie  prawdopodobna w nocy, przy zespole pogo-
dowym nr 1, który charakteryzu e si  wyst powaniem sytuac i synoptycznych Sa, SWa, 
Ca, Ka według kalendarza sytuac i synoptycznych T. Niedźwiedzia (1981). Roczna liczba 
dni z mgłą w centrum Krakowa zmalała ze 120 w latach 60.  w. do około 20 latach  
90.  w. (Wypych 2007), co est czynnikiem polepsza ącym warunki aerosanitarne.

dr bnym zagadnieniem est przemieszczanie si  zanieczyszczeń powietrza emito-
wanych na terenie Krakowa i napływ do miasta zanieczyszczeń z innych terenów. S. Gar-
licki (1990) poda e, e w latach 80.  w. 47% imis i S 2 w Krakowie pochodziło ze źródeł 
poło onych poza miastem, 35% z sektora bytowego, a 18% z pozostałych źródeł przemy-
słowych. Badania dotyczące S 2 przeprowadziła M. Morawska-Horawska (Kasina, Mo-
rawska-Horawska 1981, Morawska-Horawska 1971, 1978a, b, 1979, Morawska-Horaw-
ska, Tumida ski 1986). W latach 1967−1969 stwierdzono znacznie wy sze st enia S 2  
w centrum miasta ni  na peryferiach, a na wy sze wartości wystąpiły zimą podczas ciszy 
lub słabego wiatru. Badania struktury termiczne  dolne  cz ści troposfery nad Krakowem, 
si ga ące  do wysokości 3000 m, zostały przeprowadzone w roku 1970 i 1972 za pomocą 
samolotu P L 101 Gawron . Przyziemne termiczne warstwy hamu ące mogą wyst po-



Ryc. 3.1. miany powierzchni terenów zabudowanych w latach 1990–2006 na obszarze badań  
oraz rozmieszczenie stac i meteorologicznych i punktów pomiarów automatycznych,  

z których dane wykorzystano w pracy

i ure  an es in t e built up land use between  and  in t e resear  area  
and t e lo ation of meteorolo i al stations and automati  measurement points from w i   

t e data were used

ane źródłowe  / our e data  Corine Land Cover

pracowanie ryciny  / i ure by   Jakub Walawender.

planations  as in i   and  zabudowa w roku 1990  built up areas in   
zabudowa w roku 2006  built up areas in 
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wa  w Krakowie we wszystkich terminach pomiarowych. W układach wy owych si ga ą 
50−800 m n.p.g., w ni owych 100−600 m n.p.g. Na cz ście  osiąga ą mią szoś  200 m. 

becnoś  warstw hamu ących nad Krakowem powodu e kilkakrotny wzrost st eń zanie-
czyszczeń powietrza w porównaniu z okresem bezinwersy nym, tym bardzie  e wi kszoś  
kominów nie przekracza wysokości 200 m. W latach 1972−1975 wykonano badania st -
enia S 2 w warstwie powietrza si ga ące  40 m n.p.g. i stwierdzono, e wraz ze wzrostem 

wysokości st enie malało, a inwers a wielkości st enia była związana z inwers ą termicz-
ną. W latach 1978−1979 mierzono st enia S 2 przy powierzchni ziemi oraz na pozio-
mach 200 i 500 m n.p.g. i stwierdzono, e na wi ksze wartości wystąpiły na wysokości  
200 m. Przyczyną mogła by  znaczna emis a ze źródeł o du ych wysokościach i cyrkulac a 
bryzowa wywołana wyst powaniem m.w.c. Na początku lat 80.  w. wyznaczono mode-
le prognozy średniego dobowego st enia S 2 w Krakowie.

ączne oddziaływanie opisanych powy e  czynników warunkowało emis e i imis e 
zanieczyszczeń w Krakowie. W latach 1975−1976 emis a pyłów si gała 150 tys. t·rok-1. 
Istotny spadek emis i nastąpił w latach 1988−1992 (30 tys. t·rok-1 w 1992 r.). mis a ga-
zów w latach 1978−1979 osiągn ła 850 tys. t·rok-1, a tendenc a spadkowa zapoczątkowana 
została w 1981 r., wraz ze spadkiem produkc i przemysłowe , potem uległa zahamowaniu  
i ponownie wystąpiła po 1989 r. W 1992 r. emis a gazów wyniosła 220 tys. t·rok-1. Ciągły 
spadek zapylenia i st enia S 2 w Krakowie został zapoczątkowany po 1987 r. dzi ki za-
równo spadkowi produkc i przemysłowe , ak te  pod ciu 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 tendenc  emis i 
( o znik statysty zny Krakowa ). W 2004 było to odpowiednio 5,7 tys. t i 74,6 tys. t 
( o znik... 2005). W 2008 r. Kraków był na 6. mie scu wśród 150 polskich miast o du e  
skali zagro enia powietrza, na terenie których koncentrowało si  67,7% kra owe  emis i 
zanieczyszczeń pyłowych i 64,4% zanieczyszczeń gazowych. d 2005 r. w statystykach 
nie poda e si  u  całkowite  emis i pyłów i gazów, a edynie emis e z zakładów szczegól-
nie ucią liwych, co uniemo liwia porównanie takich danych z wcześnie szymi. Według 
takiego zestawienia w 2008 r. zakłady szczególnie ucią liwe zlokalizowane w Krakowie 
wyemitowały 2,9 tys. t pyłów i 6,3 tys. t gazów ( rona... 2009).

Stare Miasto w Krakowie w 1978 r. zostało wpisane na pierwszą List  wiatowego 
ziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UN SC . Wydarzenie to było edną z przy-

czyn intensyfikac i w latach 80. w. pomiarów zanieczyszczenia powietrza i badań nad 
wpływem zanieczyszczeń na środowisko miasta. Pierwsze systematyczne pomiary zanie-
czyszczenia powietrza w Krakowie zainic ował były Państwowy Instytut Hydrologiczno-
-Meteorologiczny (obecnie IMGW), bada ąc zapylenie powietrza w latach 1949−1951.  
W 1966 r. pomiary wielkości zanieczyszczenia powietrza łącznie z zanieczyszczeniami 
gazowymi rozpocz ła Wo ewódzka Stac a Sanitarno- pidemiologiczna (WSS ) (Szarek 
1992). W 1988 r., dzi ki współpracy Krakowa z G teborgiem, na Rynku Głównym uru-
chomiono automatyczne pomiary st eń S 2 i Nx x, które prowadzono do 1991 r. (Szarek 
1993). d 1991 r. w Krakowie działa automatyczna sie  pomiarowa, podarowana miastu 
przez amerykańską Agenc  chrony rodowiska (ang. n ironmental rote tion en y), 
z uwagi na unikatowoś  zabudowy Krakowa i zarazem du e zagro enie zabytków miasta 
w tamtym czasie (Walczewski i in. 1996). Jest ona administrowana przez WI . Na pierw 
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tworzyło ą 7 punktów, obecnie est ich na terenie miasta 3 (www.krakow.pios.gov.pl). 
Ponadto Instytut Fizyki Jądrowe  PAN w Krakowie od 1997 r. wykonu e pomiary CFC  
i SF6 ( liwka i in. 2005), a od 1982 r. akład Fizyki rodowiska AGH w Krakowie prowa-
dzi monitoring st enia i składu izotopowego C 2 w Krakowie ( akład... 2009).

 punktu widzenia wpływu na klimat lokalny miasta istotne są imis e pyłów i S 2. 
miany st enia tych zanieczyszczeń w Krakowie po II wo nie światowe  i metodologia 

pomiarów zostały szczegółowo opisane w pracach A. Bokwy (2007a, b, 2008). 
rednie roczne st enie pyłów na wy szą wartoś  osiągn ło w 1972 r.  205 g·m-3, 

ale w styczniu 1970 r. średnia dobowa zawartoś  pyłu zawieszonego o średnicy ziaren 
<10 m (PM10) dochodziła w niektórych dniach do 1000 g·m-3 powietrza, przy obowią-
zu ące  normie 200 g·m-3. W latach 70.  w. norma ta była przekraczana zazwycza  
przez około 100 dni w roku. W 1981 r. wystąpił krótkotrwały spadek imis i pyłu zawieszo-
nego na skutek gwałtownego spadku produkc i przemysłowe . Na początku lat 80.  w.  
średnioroczne st enie pyłu zawieszonego wynosiło w Krakowie 90 g·m-3, ale w sezo-
nie grzewczym wzrastało ono trzykrotnie. d 1987 r. spadek imis i est u  systematycz-
ny. Na wi ksze st enia wyst powały w ródmieściu, a na mnie sze w Nowe  Hucie, na 
skutek przenoszenia zanieczyszczeń z emitorów o du ych wysokościach na dalsze od-
ległości (Gawarecki 1973, Niedźwiedź, lecki 1995, Lach i in. 1996, Walczewski i in. 
1996). T. . worak i A. Toffel (1992), bada ąc st enie pyłu zawieszonego w Krakowie 
w latach 1979−1988, stwierdzili, e na wi ksze zapylenie panowało zimą, a na bardzie  
zapyloną cz ścią miasta było ródmieście. Maksymalne wartości st eń były notowane  
w styczniu i lutym  od 200 do 600 g·m-3·dzień-1. Latem koncentrac a była znacznie mnie sza,  
10−40 g·m-3·dzień-1. W cyklu tygodniowym na mnie sze st enia wyst powały w nie-
dziel , a na wi ksze w środku tygodnia. Na gorsza sytuac a wyst powała w ródmieściu 
zimą, na skutek działania tam wielu indywidualnych palenisk, co prowadziło m.in. do 
tego, e na wi ksze st enia w ciągu tygodnia wyst powały tam w soboty i niedziele.

W latach 1971−1990 st enie pyłu zawieszonego w ciągu roku wykazywało podob-
ne zmiany sezonowe ak w przypadku S 2 (Niedźwiedź, lecki 1995). ane z pomia-
rów WI  wskazu ą, e w latach 90.  w. st enie pyłu wykazywało du ą zmiennoś . 
Na wy sze wartości wyst pu ą na tzw. stac i komunikacy ne , co dowodzi wzrostu zna-
czenia komunikac i w stosunku do przemysłu w generowaniu zanieczyszczeń pyłowych 
oraz znaczenia topografii miasta dla kumulowania si  zanieczyszczeń. W 2001 r. średnie 
roczne st enie w Krakowie wynosiło około 30 g·m-3 (dane WSS ), zaś w 2004 r. (dane 
WI ) wahało si  od 48 g·m-3 (Nowa Huta) do 69 g·m-3 (al. Krasińskiego) ( aport... 
2002, aport... 2005). opuszczalne st enie średnioroczne PM10 to 40 g·m-3, zaś w cią-
gu 24 godzin – 50 g·m-3.

W latach 1971−2005, imis a S 2 wzrastała do 1979 r. (średnia dla Krakowa  99,7 g·m-3),  
nast pnie malała do 1984 r., wzrastała do 1987 r. (104 g·m-3), a po tym roku systema-
tycznie malała. Na wi ksze st enia wyst powały w ródmieściu, na skutek znacznego 
udziału emis i z emitorów o małych wysokościach, a na mnie sze w Nowe  Hucie (Lach  
i in. 1996, Walczewski i in. 1996). W styczniu 1970 r. średnia dobowa zawartoś  S 2 docho-
dziła w niektórych dniach do 700 g·m-3 powietrza, przy obowiązu ące  wówczas normie  
350 g·m-3. Norma ta była przekraczana zazwycza  przez około 100 dni w roku (Gawarecki 
1973). T. Niedźwiedź i . lecki (1994, 1995) porównali zmiany zanieczyszczenia S 2  
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w trzech punktach Krakowa (ul. Pawia, Wawel i ul. F. Nullo) w latach 1971−1990, na pod-
stawie pomiarów WSS . rednie roczne st enie S 2 wyniosło 113 g·m-3·dzień-1 przy ul. 
Pawie  (na bardzie  zanieczyszczone ), a dla wszystkich stac i – 101 g·m-3·dzień-1. St enia 
były na wi ksze zimą (ul. Pawia, styczeń  227 g·m-3·dzień-1, średnia ze wszystkich stac i  
187 g·m-3·dzień-1), a na mnie sze w czerwcu i lipcu (71 g·m-3·dzień-1 i 53 g·m-3·dzień-1). 
W przebiegu wieloletnim średnie roczne st enia dla całego miasta wykazywały niewielką 
zmiennoś , utrzymu ąc si  na poziomie 110 g·m-3·dzień-1. opiero od 1988 r. zaznaczył 
si  ich spadek (90 g·m-3·dzień-1) osiąga ąc 77 g·m-3·dzień-1 w 1990 r. S. Kasina i M. Mo-
rawska-Horawska (1981) zbadali rozkład siarki w profilu pionowym i stwierdzili, e st -
enia na wysokości 200 m były wi ksze ni  przy powierzchni ziemi, na prawdopodobnie  

tak na skutek emis i ze źródeł o du ych wysokościach, ak i wynoszenia zanieczyszczeń 
przez cyrkulac  lokalną.

Im bli e  powierzchni ziemi zna du e si  źródło zanieczyszczenia, tym wi kszy est 
wpływ zmian emis i na wielkoś  imis i. miany dobowe st enia S 2 w zimie mogą wi c 
by  wskaźnikiem udziału emis i z emitorów o małe  wysokości w całkowite  emis i na 
danym terenie. W latach 1992−1998 zaobserwowano w Krakowie coraz mnie szą zmien-
noś  dobową st eń S 2 w sezonie grzewczym, czemu towarzyszyło ograniczenie emis i  
z emitorów o małe  wysokości poprzez modernizac  wielu palenisk domowych i kotłowni 
lokalnych, zwłaszcza w ródmieściu (Godłowska, Tomaszewska 1999). W latach 90. st e-
nia S 2 na terenie miasta były bardzo zró nicowane, ale stopniowo malały i obecnie prze-
kroczenie obowiązu ących norm (czyli st enie średnioroczne 20 g·m-3, st enie śred-
niodobowe 125 g·m-3) zdarza si  bardzo rzadko. rednia imis a dla Krakowa w 2001 r.  
wyniosła 20 g·m-3 ( aport... 2002).

W latach 1971−2005 mo na zatem wyró ni  dwa odmienne okresy
1) do 1989 r. – du e st enia zanieczyszczeń powietrza w Krakowie i du e zró nicowanie 

st eń mi dzy poszczególnymi cz ściami miasta;
2) po 1989 r. – relatywnie małe st enia zanieczyszczeń powietrza w Krakowie i małe 

zró nicowanie st eń mi dzy poszczególnymi cz ściami miasta.
W 1989 r. w Polsce rozpocz ła si  transformac a ustro owa, co przyniosło m.in. nagły 

spadek produkc i w niektórych zakładach przemysłowych, wprowadzenie nowych techno-
logii (pozwala ących na znaczne ograniczenie emis i zanieczyszczeń) i modernizac  wielu 
lokalnych i indywidualnych systemów grzewczych. Wszystkie te działania spowodowały 
znaczący spadek zanieczyszczenia powietrza. becnie st enia S 2 i pyłów zawieszonych 
są ni sze o około 80% w porównaniu z wartościami maksymalnymi z lat 70.  w., mimo 
wzrostu liczby ludności, a ró nice mi dzy poszczególnymi dzielnicami miasta są znacznie 
mnie sze. Spadek zanieczyszczenia powietrza określany ako ró nica mi dzy średnimi war-
tościami st eń S 2 i pyłów w latach 1972−1988 i 1989−2005 wynosi około 60%. Stosunko-
wo nowym problemem związanym z akością powietrza w Krakowie są przekroczenia do-
puszczalnych st eń ozonu troposferycznego, lecz pomiary st enia ozonu są prowadzone 
w Krakowie dopiero od 1992 r. ( worak, Turzański 1996), nie mo na wi c przeprowadzi  
analizy wieloletnich zmian st enia tego gazu w krakowskim powietrzu.





           

R D IA  4

e i eto  i  i   
or st e  r

Realizac a celów pracy, opisanych we Wst pie, wymagała pozyskania i analizy ró norod-
nych danych. W zakresie danych klimatologicznych wykorzystano serie pomiarowe i ob-
serwacy ne z okresu 1971−2005, ze standardowych stac i meteorologicznych działa ących 
na obszarze krakowskim. Analiza danych wieloletnich umo liwiła badanie zmian mezo-
klimatu Krakowa, ale nie pozwalała określi  wpływu rzeźby terenu na klimat lokalny tego 
miasta, a est to zagadnienie istotne z wielu punktów widzenia. Wpływ rzeźby terenu na 
warunki klimatu w skali lokalne  i mezoskali est relatywnie dobrze znany, ale na obsza-
rach pozamie skich, a nie w mieście (np. ke 1987). W krakowskim ośrodku geograficz-
nym prowadzone były liczne badania poświ cone temu zagadnieniu, a ich podsumowanie 
mo na znaleź  np. w pracy B. br bskie -Starklowe  i J. Trepińskie  (1999).  badań tych 
wynika m.in., e rzeźba terenu na obszarach pozamie skich oddziału e w skali lokalne  
przede wszystkim na warunki termiczno-wilgotnościowe oraz lokalną cyrkulac  powie-
trza. W przypadku warunków klimatycznych wkl słych form terenu istotnym czynnikiem 
est orientac a doliny, inacze  oddziału e dolina o przebiegu N-S ni  W- . Wa na est te  

wielkoś  deniwelac i terenu w obr bie doliny  czym wi ksza deniwelac a tym wi ksze są 
ró nice termiczno-wilgotnościowe mi dzy dnem doliny a wierzchowiną. Cechą charak-
terystyczną est cz ste wyst powanie nocą inwers i temperatury powietrza, związanych 
m.in. z grawitacy nym spływem chłodnego powietrza. Powy e  inwers i obserwu e si  tzw. 
ciepłą stref  na stoku, czyli obszar z edne  strony nieob ty inwers ą, a z drugie  – osłoni -
ty i zna du ący si  poni e  dobrze przewietrzane  strefy wierzchowinowe . pisane zró -
nicowanie est na lepie  widoczne nocą przy pogodzie bezchmurne  i bezwietrzne , ale 
zna du e tak e 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 poło onych na terenach płaskich. Rodzi si  ednak pytanie  ak powstanie 
miasta w dolinie wpływa na stosunki termiczno-wilgotnościowe tego terenu  Na ile obec-
noś  miasta est w stanie zmieni  rozkład przestrzenny temperatury i wilgotności powie-
trza kształtowane przez rzeźb  terenu  Jakie est znaczenie zmiany u ytkowania terenu  
z wie skiego na mie ski w porównaniu ze znaczeniem wpływu rzeźby terenu na kształto-
wanie si  klimatu lokalnego  Jedną z dobrze znanych prawidłowości w klimatologii mie -
skie  est ta, e wraz ze wzrostem powierzchni miasta wzrasta ró nica temperatury powie-
trza mi dzy centrum miasta i terenem pozamie skim (czyli intensywnoś  m.w.c.; patrz 
rozdział 3). Jeśli ednak rozwó  miasta powodu e wkroczenie zabudowy na zbocza doliny 
i stoki wzniesień okala ących dolin , to czy ta reguła nadal oka e si  prawdziwa  A mo e 
przyrost zabudowy na zboczach/stokach nie ma wpływu na intensywnoś  m.w.c. okre-
ślaną w dnie doliny, zatem wspomniana, powszechnie znana reguła nie ma zastosowania  
w takim przypadku  Czy miasto zlokalizowane w dnie doliny i na sąsiadu ących wypu-
kłych formach terenu nale y traktowa  ako całoś , ak w przypadku miast na terenach 
płaskich, czy te  nale y przy ą , e klimat takiego miasta nawiązu e do ednostek topokli-
matycznych właściwych wkl słym formom terenu i poszczególne ego cz ści funkc onu ą 
według odr bnych re imów termiczno-wilgotnościowych  

Pytania te obrazu ą problem związku mi dzy strukturą a zró nicowaniem i wielolet-
nimi zmianami mezoklimatu miasta. Rzeźba est tylko ednym z czynników wpływa ących 
na struktur  klimatu miasta, ale mo e ona mie  znaczenie decydu ące. Rozwa ania te są 
istotne nie tylko z punktu widzenia oceny znaczenia poszczególnych czynników w kształ-
towaniu klimatu miasta, ale tak e z punktu widzenia potrzeb planowania przestrzenne-
go. Jeśli przy ą , e zabudowa na terenach wy e  poło onych nie wpływa np. na warunki 
termiczne w cz ści miasta poło one  ni e , to stwarza to nową perspektyw  dla rozwo u 
miast i dla polityki związane  np. z zapobieganiem nadmiernemu zanieczyszczeniu po-
wietrza w mieście.

Wpływ rzeźby terenu na lokalne zró nicowanie opadów atmosferycznych nale y po-
strzega  z inne  perspektywy ni  wpływ rzeźby na stosunki termiczno-wilgotnościowe.  
W przypadku zró nicowania temperatury powietrza w skali lokalne  to charakter po-
wierzchni czynne  ma decydu ące znaczenie, determinu ące kształtowanie si  bilansu 
cieplnego te e powierzchni i co za tym idzie − temperatury powietrza. Wielkoś  poszcze-
gólnych elementów bilansu zale y m.in. od warunków pogodowych, a temperatura po-
wietrza mo e si  zmienia  tak e pod wpływem czynników adwekcy nych czy turbulenc i 
powietrza. asadniczo ednak to podło e est czynnikiem o charakterze genetycznym,  
w pierwszym rz dzie warunku ącym zró nicowanie temperatury powietrza w skali lokal-
ne . W przypadku opadów takim czynnikiem genetycznym est cyrkulac a atmosferyczna, 
czyli procesy zachodzące co na mnie  w mezoskali, natomiast niektóre elementy rzeźby 
danego terenu mogą stanowi  np. barier  orograficzną, sprzy a ącą lokalnemu zwi kszeniu 
sumy opadów lub te  cień opadowy powodu ący lokalne zmnie szenie sumy opadów. a-
nieczyszczenia powietrza, sztuczna dostawa pary wodne  i ciepła oraz m.w.c. mogą istotnie 
wpływa  na modyfikac e ilości opadów, a są to czynniki związane ze strukturą termicz-
no-wilgotnościową miasta, ta zaś w mieście poło onym we wkl słe  formie terenu mo e 
by  skomplikowana.  uwagi ednak na wspomnianą skal  procesów odpowiedzialnych  
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za powstawanie opadów bardzie  uzasadnione wyda e si  rozpatrywanie wpływu całego 
obszaru mie skiego na sumy opadów. Tak e zmiennoś  szorstkości podło a, zanieczyszcze-
nia powietrza itp. i ich wpływ na opady powinny by  rozpatrywane w skali całego miasta. 

Aby określi  rol  rzeźby w kształtowaniu zró nicowania temperatury powietrza na  
obszarze krakowskim, w latach 2007−2009 zorganizowano automatyczną, stac onarną 
sie  pomiarową na badanym terenie, według autorskiego rozwiązania metodycznego, 
oraz zrealizowano kilkanaście prze azdów pomiarowych. rganizu ąc badania, wzi to 
pod uwag  wspomniane w rozdziale 1 wyniki badań . Goldreicha (1984), który pod-
kreślał, e w miastach o zró nicowane  rzeźbie terenu rozpoznanie struktury termiczne  
powietrza powinno si  opiera  w ak na wi kszym stopniu na rzeczywistych pomiarach, 
a nie metodach pośrednich, gdzie ró nymi zabiegami obliczeniowymi próbu e si  wyeli-
minowa  wpływ rzeźby terenu, zazwycza  otrzymu ąc nieprawdziwe wyniki. Pomiary do-
tyczyły przede wszystkim temperatury powietrza. Skoncentrowanie si  na tym elemencie 
meteorologicznym było podyktowane m.in. tym, e w mikroklimatologii est to wskaźnik 
syntetyczny, którego wartoś  est zale na od wielkości bilansu cieplnego dane  powierzch-
ni czynne . Ponadto, pomimo e est to na lepie  poznany element klimatu miasta (m.w.c. 
est szeroko opisana w literaturze), to nadal są nierozwiązane liczne problemy metodycz-

ne z nim związane. Wreszcie, mezoklimatyczne pomiary terenowe pod kątem badania 
klimatu miasta są relatywnie łatwie sze do zrealizowania dla temperatury ni  dla innych 
elementów meteorologicznych, głównie dzi ki znacznie ni szym kosztom sprz tu słu ą-
cego do pomiaru temperatury powietrza w porównaniu ze sprz tem do pomiaru innych 
elementów. 

o badania wpływu rzeźby terenu na klimat miasta wystarcza ące są znacznie krótsze 
pomiary ni  do badania zmienności klimatu miasta. Warto ednak podkreśli , e wielo-
letnie dane z istnie ących stac i meteorologicznych obszaru krakowskiego pozwala ą scha-
rakteryzowa  zró nicowanie mezoklimatyczne, ale tylko terenów pozamie skich wokół 
Krakowa, związane z wpływem rzeźby terenu. Stanowi to ednak cenne tło dla interpre-
tac i późnie szych wyników intensywnych pomiarów automatycznych, z krótszego okre-
su. estawiono zatem wyniki analiz danych wieloletnich z rezultatami analiz pomiarów 
automatycznych i po rozpoznaniu wpływu rzeźby terenu na klimat mie ski Krakowa do-
konano wyboru stac i do analizy wieloletnie  zmienności klimatu Krakowa. Procedura ta 
była podyktowana m.in. tym, e w przeszłości po awiały si  głosy kwestionu ące rol  rzeź-
by w kształtowaniu mezoklimatu Krakowa i powstawały prace, gdzie pomiary z grodu 
Botanicznego, traktowanego ako stac a mie ska, były porównywane z danymi ze stac i 
zna du ących si  około 100 m wy e , ako stac ami pozamie skimi, np. w celu określania 
intensywności m.w.c. (patrz rozdział 2).

Poni e  zostanie zaprezentowany zakres danych wieloletnich i metody ich analizy 
wykorzystane w pracy, nast pnie zostanie omówiona metodyka organizac i automatycz-
ne  sieci pomiarowe , zakres uzyskanych danych i metody ich analizy. Pewne zagadnienia 
szczegółowe dotyczące danych i metod zostaną ednak przedstawione w dalsze  cz ści 
pracy. Jest to podyktowane tym, e te same dane były wykorzystywane na ró ne sposoby, 
w zale ności od rozwiązywanego problemu.

o prawidłowe  interpretac i danych meteorologicznych i klimatologicznych ko-
nieczne było wykorzystanie informac i dotyczących budowy geologiczne  i rzeźby terenu 
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oraz pokrywy glebowe  na obszarze krakowskim, a tak e zmiany powierzchni Krakowa, 
liczby ego mieszkańców, u ytkowania terenu i zanieczyszczenia powietrza w badanym 
okresie. agadnienia te zostały omówione w rozdziale 3. Ponadto w analizie danych wy-
korzystano typologi  sytuac i synoptycznych według T. Niedźwiedzia (1981, 2010) oraz 
wyniki modelowania pola wiatru na obszarze krakowskim przy u yciu preprocesora me-
teorologicznego CALM T.

4.1. ieloletnie dane klimatologic ne 

W pracy wykorzystano dane wieloletnie z okresu 1971−2005 z tradycy nych pomiarów 
i obserwac i meteorologicznych z nast pu ących stac i  

1) gród Botaniczny;
2) Kraków-Czy yny;
3) Igołomia;
4) Kraków-Balice;
5) Garlica Murowana;
6) Miechów;
7) Libertów; 
8) Gaik-Brzezowa;
9) Borusowa. 
Stac e te zostały scharakteryzowane w rozdziale 2, z wy ątkiem Borusowe . Jest 

ona poło ona poza obszarem krakowskim (stac a klimatologiczna IMGW IV rz du, 
50 16’39 N, 20 47’10 , h 171 m n.p.m.), ale po przeprowadzeniu cz ści analiz ko-

nieczne okazało si  dodatkowe wykorzystanie danych dotyczących temperatury minimal-
ne  powietrza z te  stac i z lat 1971−2005 (patrz rozdział 8).

W pracy wykorzystano dane z wymienionych powy e  stac i dotyczące temperatury 
powietrza (t), opadów atmosferycznych (p), kierunku (k) i pr dkości (v) wiatru oraz za-
chmurzenia (N). W zakresie temperatury powietrza dane obe mu ą codzienne wartości 
terminowe (00, 6, 12 i 18 UTC), temperatur  maksymalną (t. maks.), minimalną (t. min.). 
Niestety, dla niektórych stac i cz ś  danych nie była dost pna
1) ze stac i w Garlicy Murowane  dane są dost pne od 1972 r., brak danych z okresów 

01.1978−02.1979 r. i 01−06.1996 r., a ponadto brak danych o temperaturze maksymal-
ne  z okresu 10.1979−06.1996 r. oraz o temperaturze z godz. 00 UTC po 07.1980 r.; 

2) ze stac i w Igołomi z okresu 1972−1990 dost pne były edynie wartości średnie  mie-
si czne  temperatury minimalne ; z okresu 1991−2005 brak pomiarów o godz. 00 UTC;

3) z Libertowa i Miechowa dost pne były dane z lat 1971−1995;
4) z Gaika-Brzezowe , z uwagi na zmian  lokalizac i stac i ( ta a... 2010), mo na było 

wykorzysta  edynie dane z lat 1988−2005;
5) w przypadku Borusowe  brak danych z nast pu ących okresów  10−12.1989 r., 03.1990 r. 

i 06−07.1992 r.;
6) ze stac i w Krakowie-Czy ynach wykorzystano w zakresie danych termicznych tyl-

ko codzienne dane o temperaturze minimalne  i maksymalne  dost pne z okresu 
1993−2003, w celu porównania z danymi z grodu Botanicznego.
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ane dotyczące dobowych sum opadów atmosferycznych z całego okresu 1971−2005 
były dost pne ze stac i w Krakowie-Balicach (dale  nazywane  Balicami), grodzie Bota-
nicznym, Igołomi i Garlicy Murowane  (dla Garlicy dane pomiarowe z roku 1980 pomi-
ni to, zgodnie z wynikami badań B. lechnowicz-Bobrowskie  i in. 2005). W przypadku 
Libertowa mo na było wykorzysta  edynie dane z lat 1985−1996, z Gaika-Brzezowe  z lat 
1988−2005, a z Krakowa-Czy yn (stac i dale  nazywane  Czy ynami) z lat 1993−2003. 

ane dotyczące zachmurzenia ogólnego były dost pne dla całego okresu 1971−2005 
tylko z Balic i grodu Botanicznego, przy czym dla Balic były to wartości co 6 godz., za-
tem obe mowały tak e pomiary w czasie nocy, zaś dla grodu Botanicznego były to dane 
edynie z dzienne  cz ści doby. la Garlicy do 1995 r. dost pne są edynie dane o średnim 

dobowym zachmurzeniu, a od 1995 r. dane o zachmurzeniu z godz. 06, 12 i 18 UTC. 
aniechano wykorzystania danych z Gaika ze wzgl du na zbyt du e oddalenie stac i od 

badanego obszaru zurbanizowanego.
ane dotyczące kierunku i pr dkości wiatru były dost pne dla całego okresu 

1971−2005 tylko z Balic i grodu Botanicznego, przy czym dla Balic były to wartości co  
6 godz., zatem obe mowały tak e pomiary w czasie nocy, zaś dla grodu były to dane 
edynie z dzienne  cz ści doby. la Libertowa i Igołomi dost pne były dane o kierun-

ku i pr dkości wiatru z okresu 01.1991−06.1997 z terminów 06, 12 i 18 UTC. Problemy 
dotyczące homogeniczności serii pomiarów anemologicznych w grodzie Botanicznym 
przedstawił L. Kowanetz (2007). 

Spośród wszystkich wymienionych powy e  stac i obszar mie ski reprezentu e tylko 
stac a w grodzie Botanicznym, gdy  brak pomiarów z całego okresu 1971−2005 z a-
kiegokolwiek innego punktu w Krakowie; stac a w Czy ynach działała zbyt krótko (patrz 
rozdział 2). Jak podkreślali J. Lewińska i in. (1982), z punktu widzenia klimatologii mie -
skie  stac a w grodzie Botanicznym reprezentu e zieleń wysoką, zatem nie est to rodza  
u ytkowania terenu typowy dla zabudowy mie skie . Ma to znaczenie przede wszystkim  
w badaniach dotyczących temperatury i wilgotności powietrza. Podobne sytuac e zdarza-
ą si  tak e w innych miastach, np. w Lizbonie stac a est usytuowana w centrum miasta  

w ogrodzie botanicznym i stwierdzono, e cho  temperatura minimalna est tam zwykle 
o 0,5−1,0 C wy sza ni  poza miastem (czyli uwidacznia si  m.w.c.), to na pobliskich uli-
cach notowano temperatur  wy szą nawet o 4 C od te  w ogrodzie (Alcoforado, Andrade 
2006). Jak podkreślali S. . Chow i M. Roth (2006), wielu autorów zwraca uwag , e na 
terenach zielonych w mieście strumień ciepła uta onego est du o wi kszy ni  awnego,  
z uwagi na ewapotranspirac , co skutku e lokalnym obni eniem kumulowania ciepła 
przez struktury mie skie. Podobnie S. . Gedzelman i in. (2003) oraz S.R. Gaffin i in.
(2008), bada ąc m.w.c. w Nowym Jorku, zwrócili uwag , e lokalizac a stac i mie skie   
w Central Park nie est w pełni prawidłowa z punktu widzenia badania klimatu miasta, 
ale mimo to porównanie danych z te  stac i z danymi pozamie skimi pozwala dobrze roz-
pozna  cechy m.w.c. Badania przeprowadzone w Wiedniu dowiodły, e stac e pomiaro-
we poło one w parkach mie skich nie mogą by  wykorzystywane ako reprezentatywne 
dla badania nat enia m.w.c., gdy  wpływ roślinności mo e nawet zupełnie niwelowa  
wpływy miasta (B hm 1998). Ma ąc te zastrze enia na uwadze, mo na przy ą , e wyko-
rzystanie danych dotyczących temperatury powietrza ze stac i w grodzie Botanicznym  
w Krakowie pozwala wnioskowa  o warunkach termicznych w mieście, przy czym nale y 
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uwzgl dni  ochładza ący wpływ zieleni wysokie . Natomiast dane dotyczące opadów at-
mosferycznych mo na uzna  za reprezentatywne dla centrum miasta. 

Nie było równie  wyboru w kwestii stac i reprezentu ących wkl słą form  terenu, do-
lin  Wisły, w obszarze pozamie skim, na wschód i na zachód od Krakowa; wykorzystano 
dane z Igołomi i Balic. W przypadku północne  cz ści obszaru krakowskiego postano-
wiono wykorzysta  dane tak z Garlicy Murowane , poło one  relatywnie blisko Krakowa, 
ak te  z odlegle szego Miechowa, z uwagi na brak pewności, ak daleko na północ i połu-

dnie si ga oddziaływanie miasta na klimat lokalny, a brak ten wynika z niedostatku badań  
w tym zakresie. Na wi kszy wybór był mo liwy dla Pogórza Wielickiego i dlatego wy-
brano Libertów oraz Gaik-Brzezową, kieru ąc si  odległością stac i od miasta, rodza em 
u ytkowania terenu wokół stac i i dost pnością danych. Charakterystyk  mezoregionów 
reprezentowanych przez poszczególne stac e zamieszczono w rozdziale 3. 

Na stac ach, z których pochodzą wykorzystane w pracy dane, nie zaobserwowano 
w okresie 1971−2005 zmian u ytkowania terenu, które mogłyby wpłyną  na homoge-
nicznoś  serii pomiarowych z ednym wy ątkiem  stac i lotniskowe  w Balicach. mia-
ny u ytkowania terenu i infrastruktury wokół stac i lotniskowych mogą spowodowa , e 
nie b dą one w pełni reprezentatywne dla obszarów pozamie skich, ak to ma mie sce np.  
w przypadku stac i lotniskowe  Mikra przy lotnisku Macedonia  koło Salonik (Ar-
seni-Papadimitriou i in. 1998). W Balicach znaczące zmiany miały mie sce po 1989 r.  
W styczniu 1993 r. oddano do u ytku nowy terminal pasa erski, w styczniu 2000 r. termi-
nal cargo, w sierpniu tego samego roku parking na 750 mie sc, a w styczniu 2001 r. – nowy 
moduł terminala pasa erskiego ( i dzynarodowy... 2010). Nale y ednak podkreśli , e 
od samego początku pomiary w Balicach z konieczności wykonywane były w warunkach 
odbiega ących od przy tych standardów, w pobli u powierzchni pokrytych betonem  
i w sąsiedztwie budynków. Biorąc pod uwag  to, e teren lotniska nadal otacza ą słabo 
zabudowane tereny rolnicze, mo na przy ą , e wpływ nowych, nielicznych budynków na 
kształtowanie si  temperatury powietrza, zwłaszcza nocą, był w latach 1971−2005 doś  
ograniczony. dr bne zagadnienie to wzrost ruchu lotniczego w Balicach. Jak wspomnia-
no w rozdziale 3, liczba pasa erów wzrosła z niecałych 100 tys. osób w 1993 r. do około 
500 tys. w 2003 r. Nast pnie w 2004 r. w Balicach zacz ły lądowa  samoloty tanich linii 
lotniczych, co spowodowało lawinowy przyrost liczby pasa erów  około 840 tys. w 2004 r.  
i ponad 1,5 mln w 2005 r. ( i dzynarodowy... 2010). atem znaczący przyrost liczby pasa-
erów przypada na sam koniec okresu badawczego wykorzystywanego w ninie sze  pracy 

do oceny wieloletnich zmian klimatu lokalnego (1971−2005). Biorąc pod uwag , e dla 
ninie sze  pracy znacznie bardzie  istotne są pomiary dotyczące nocy ni  dnia, a wi k-
szoś  procedur związanych z działalnością lotniska ma mie sce w dzień, mo na zało y , e 
wzrost ruchu lotniczego ma eszcze mnie sze znaczenie dla kształtowania si  temperatury 
powietrza ni  rozwó  infrastruktury lotniska.

Po roku 2005 IMGW na wielu swoich stac ach zamieniło cz ś  tradycy nych pomia-
rów na automatyczne. W Balicach wraz z wprowadzeniem pomiarów automatycznych 
nieznacznie zmieniono lokalizac  punktu pomiarowego.  początkiem czerwca 2007 r. 
zakończono w Balicach pomiary standardowe w ogródku poło onym w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków i rozpocz to pomiary automatyczne w punkcie poło onym przy 
pasie startowym, nad trawnikiem. Niestety, braku e równoczesnych pomiarów dokony-
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wanych równolegle w obu punktach. W rozdziale 5 porównano pomiary z nowego punktu 
w Balicach z punktem w Jeziorzanach (opisanym poni e ), aby określi  obecny wpływ 
zabudowy portu lotniczego na pomiary temperatury powietrza. Niestety, podobne  pro-
cedury nie mo na przeprowadzi  dla wcześnie sze  lokalizac i stac i w Balicach z powodu 
braku równoczesnych pomiarów w innym punkcie w pobli u lotniska. Niemnie  ednak 
mo na stwierdzi , e pomiary na wszystkich omawianych stac ach z lat 1971−2005 stano-
wią ednorodne serie danych, podobnie ak pomiary z lat 2007−2010, wyniki analiz prze-
prowadzone dla ka dego z tych okresów osobno nale y uzna  za wiarygodne, natomiast 
wskazana est du a ostro noś  przy porównywaniu wyników analiz z obu okresów dla 
danych z Balic (patrz rozdział 6).

4.2. Automatyc ne pomiary temperatury powietr a

Aby zbada  wpływ zró nicowane  rzeźby terenu Krakowa na kształtowanie si  tempe-
ratury powietrza w mezoskali, utworzono automatyczną sie  pomiarową. godnie z za-
leceniami wiatowe  rganizac i Meteorologiczne  dotyczącymi organizac i badań kli-
matu mie skiego ( ke 2004), w 2006 r. we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim 
wykonano w Krakowie testowe pomiary stac onarne i mobilne temperatury powietrza. 
Tworzenie sieci rozpocz to miesi czną próbną serią pomiarową, wykonaną w okresie  
4−31 ma a 2006 r., w 7 punktach czu nikami H B , po yczonymi przez akład Klimato-
logii i chrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego (Bokwa i in. 2008). odatkowo 
w nocy 29/30.05.2006 r., tak e we współpracy z akładem Klimatologii i chrony Atmos-
fery Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonano prze azd pomiarowy po mieście i okolicach, 
przy u yciu spec alnie do tego przystosowanego samochodu (metoda opisana w pracy   
Szymanowski 2004), w profilu N-S (od Libertowa do Garlicy Murowane ), re estru ąc  
w sposób ciągły temperatur  powietrza. Prze azd wykonano w godzinach nocnych, a była 
to noc bezchmurna i bezwietrzna. Uzyskane wyniki (Bokwa i in. 2008) stworzyły prze-
słanki do pod cia decyz i o stopniowym utworzeniu w latach 2007−2009 automatyczne  
sieci pomiarowe  temperatury powietrza. W celu uzyskania pomiarów, których analiza 
pozwoli odpowiedzie  na postawione wcześnie  pytania badawcze, konieczne było zorga-
nizowanie sieci tak, aby mo na bada  oddzielnie wpływ rzeźby terenu i ego u ytkowania 
na temperatur  powietrza. olin  Wisły i obszary ą otacza ące podzielono na trzy strefy 
w profilu pionowym
1) dno doliny wraz z terasami i tereny sąsiadu ące, do wysokości około 240 m n.p.m. 

(zwane dale  dnem doliny);
2) obszar zna du ący si  ok. 50 m nad dnem doliny (ok. 240−260 m n.p.m.)

a) w północne  cz ści omawianego terenu (zwany dale  skłonem Wy yny);
b) w południowe  cz ści omawianego terenu (zwany dale  Wysoczyzną);

3) wierzchowiny zamyka ące dolin  od północy i południa, zna du ące si  ok. 100 m nad 
dnem doliny i ok. 300 m n.p.m.
Nast pnie podzielono omawiany obszar na cz ś  zachodnią, gdzie dolina Wisły est 

relatywnie wąska (nawet do 1 km), i wschodnią, gdzie rozszerza si  ona nawet do 10 km. 
W ka de  ze stref w profilu pionowym wyznaczono, osobno w zachodnie i wschodnie
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cz ści obszaru, lokalizac  dla punktów reprezentu ących tereny pozamie skie oraz ró ne 
rodza e u ytkowania terenu w mieście

1) zwartą zabudow  mie ską;
2) bloki mieszkalne;
3) zabudow  willową;
4) zieleń mie ską.
W analizie wykorzystano materiały dotyczące u ytkowania terenu i cyfrowy model 

terenu, udost pnione przez Małopolski Urząd Marszałkowski, oraz narz dzia GIS. Wy-
niki analiz kameralnych zweryfikowano podczas wiz i lokalnych. Nie w ka de  ze stref 
udało si  znaleź  wszystkie wymienione rodza e u ytkowania terenu. statecznie sie  zo-
stała utworzona z 20 punktów pomiarowych i dodatkowo uzupełniona pomiarami auto-
matycznymi ze stac i w grodzie Botanicznym. Tworzenie sieci przebiegało stopniowo, 
głównie z powodu trudności finansowych. tego te  powodu wi kszoś  punktów est 
usytuowana w zachodnie , w sze  cz ści doliny Wisły, gdzie wyst pu e pełne spektrum 
u ytkowania terenu i gdzie miasto intensywnie si  rozwi a. Jak podkreśla A. borowski 
(2005), strefa podmie ska Krakowa rozwi a si  głównie w kierunku południowym i połu-
dniowo-zachodnim, zaś obszary sąsiadu ące z miastem od wschodu nawet nie są zaliczane 
do strefy podmie skie .

Sie  powstała z inic atywy autorki ako przedsi wzi cie sfinansowane wspólnie przez 
UJ, Uniwersytet Wrocławski, mgr Jakuba Walawendera i dr Anit  Bokw . d początku 
na wi kszą przeszkodą był niedostatek środków finansowych, którego nie udało si  prze-
zwyci y  mimo licznych prób pode mowanych w tym celu. latego sie  powstawała stop-
niowo, głównie dzi ki niezawodnemu, corocznemu wsparciu ze strony władz Wydziału 
Biologii i Nauk o iemi UJ oraz yrekc i IG i GP UJ. Ponadto, szcz śliwym zrządzeniem 

patrzności, równolegle był realizowany przez Uniwersytet Wrocławski i IMGW ddział 
Kraków pro ekt badawczy pt. ró nicowanie przestrzenne warstwy graniczne  atmosfery 
na przykładzie Wrocławia i Krakowa  (N 305 099 32), a ednym z ego elementów były 
automatyczne pomiary temperatury powietrza na terenie Krakowa. Pomiary realizowane 
w tym pro ekcie i pomiary zorganizowane przez autork  okazały si  dla siebie cennym 
uzupełnieniem. Na podstawie porozumienia podpisanego przez Uniwersytet Wrocławski 
i UJ obie instytuc e utworzyły wi c w 2008 r. wspólną sie , składa ącą si  z 17 punktów 
pomiarowych i wspólnie administru ą powstałą bazą danych. Baza ta okazała si  przydat-
na nie tylko do badań mezo- i mikroklimatycznych, ale tak e do opracowania materia-
łów dotyczących rozkładu przestrzennego temperatury powierzchni na terenie Krakowa 
i okolic, uzyskanych na podstawie analizy zd  satelitarnych. W związku z tym kole ne 
trzy re estratory uzupełnia ące sie  zostały zakupione przez Pana mgr Jakuba Walawen-
dera z środka Teledetekc i Satelitarne  IMGW ddział Kraków, a zarazem doktoranta 
w IG i GP UJ, dzi ki uzyskaniu przez niego w 2009 r. dotac i z programu Małopolskie 
Stypendium oktoranckie , organizowanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski. 
Koszty cz ści osprz tu do re estratorów oraz sprz tu komputerowego słu ącego do ob-
sługi re estratorów w terenie zostały pokryte z prywatnych środków autorki, wobec braku 
mo liwości alternatywnych.

W czerwcu 2007 r. rozlokowane zostały cztery pierwsze re estratory temperatury po-
wietrza zakupione przez IGiGP UJ. Były to re estratory typu H B  firmy nset Compu-
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ter Corporation, w osłonach antyradiacy nych, na statywach pozwala ących na umiesz-
czenie czu nika na wysokości 2 m n.p.g. wa z nich umieszczono na wierzchowinach 
zamyka ących dolin  od północy (Garlica Murowana) i południa (Libertów), na terenach 
pozamie skich, w ogródkach meteorologicznych UR i IMGW; wybór mie sca był podyk-
towany bezpieczeństwem sprz tu. Kole ny re estrator stanął w ogródku pomiarowym 
WI  w Krakowie przy al. Krasińskiego, w kanionie mie skim o orientac i N-S, w w sze , 
zachodnie  cz ści doliny Wisły, blisko centrum miasta. statni re estrator umieszczono 
w ogrodzonym ogródku prywatne  poses i zna du ące  si  przy ul. Cza ne , na obszarze 
reprezentu ącym zabudow  willową, około 50 m nad dnem doliny w południowe  cz ści 
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 bezchmurne  i bezwietrzne , we współpracy z akładem Klimatolo-
gii i chrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonano prze azdy pomiarowe  
z automatyczną re estrac ą temperatury i wilgotności powietrza w profilach N-S oraz W-
na terenie Krakowa i okolic (szczegóły dotyczące tras prze azdów zamieszczono w roz-
dziale 5). 

W lutym 2008 r. pomiary rozpocz to w dwu kole nych punktach w Krakowie  na tere-
nie ogrodzonego trawnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Kapielowe , nale ącym do 
Uzdrowiska Swoszowice (19º56’10 , 49º50’36 N, 235 m n.p.m.) i na ogrodzonym tere-
nie przy plebani Parafii Rzymskokatolickie pw. Na świ tsze  Maryi Panny Matki Kościoła 
przy ul. Pasteura (19º55’59 , 50º05’49 N, 223 m n.p.m.), nad powierzchnią trawiastą. 

ba te punkty reprezentowały obszary peryfery ne miasta, poło one w ego południowe  
i północne  cz ści, które w trakcie prze azdów pomiarowych okazywały si  ekstremalnie 
chłodne i stanowiły cz ś  niezwykle chłodne  strefy mi dzy cieple szymi od nich miastem 
i terenami pozamie skimi. Podobnie ak poprzednio były to czu niki H B  w osłonach 
na stela ach o wysokości 2 m n.p.g., zakupione przez IGiGP UJ. Pomiary były wykonywa-
ne co 2 minuty. 

W sierpniu 2008 r. sie  została poszerzona o sześ  re estratorów sfinansowanych
przez Uniwerstytet Wrocławski. Były to re estratory Minikin firmy nvironmental Measu-
ring Systems. Urządzenia zostały zamontowane w pi ciu punktach na terenie miasta, na 
słupach oświetleniowych, w osłonach antyradiacy nych, na wysokości 3−4 m n.p.g. wa 
re estratory mierzyły tylko temperatur  powietrza, trzy – temperatur  i wilgotnoś  powie-
trza, a szósty – całkowite promieniowanie słoneczne. Na bardzie  kompletny zakres badań 
zapewniono w ścisłym centrum stare  zabudowy Krakowa, przy ul. Szpitalne , koło Teatru 
im. J. Słowackiego, gdzie zamontowano re estrator termiczno-wilgotnościowy i promie-
niowania całkowitego. Pozostałe dwa re estratory termiczno-wilgotnościowe umieszczo-
no w Nowe  Hucie, wśród zabudowy blokowe  na os. Szkolnym, w szersze , wschodnie  
cz ści doliny Wisły, oraz przy Błoniach – rozległym terenie zielonym, niedaleko punktu 
pomiarowego przy al. Krasińskiego. statnie dwa re estratory zamontowano  przy mo-
ście Wandy w Nowe  Hucie, w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu Wisły i mi dzy blokami 
przy ul. Mała Góra, na terenie około 50 m nad dnem doliny w południowe  cz ści miasta.  
Te dwa punkty reprezentu ą warunki panu ące w szersze , wschodnie  cz ści doliny Wi-
sły. We wszystkich punktach temperatura powietrza była mierzona co 5 minut, nad po-
wierzchnią trawiastą lub na granicy powierzchni trawiaste  i chodnika lub ezdni.
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W czasie nocy 14/15.12.2008 r. i 9/10.02.2009 r. w warunkach pogody bezchmurne   
i bezwietrzne , we współpracy z akładem Klimatologii i chrony Atmosfery Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, ponownie wykonano prze azdy pomiarowe z automatyczną re estrac ą 
temperatury w profilach N-S oraz W- na terenie Krakowa i okolic.

W marcu 2009 r. sie  zmodyfikowano i poszerzono. e wzgl du na szczupłoś  dost p-
nych środków finansowych, uzna ąc za priorytet zrealizowanie pomiarów według kon-
cepc i przedstawione  powy e , zakończono pomiary w Swoszowicach i przy ul. Pasteura, 
a czu niki te przeniesiono w nowe mie sca. Ponadto IGiGP UJ zakupił sześ  kole nych 
re estratorów. Pi  z nich było typu H B , a szósty to czu nik termiczno-wilgotnościowy 
firmy avis Instruments z radiowym przekazem danych oraz re estrator tych danych typu
Weatherlink 5.8. Re estratory typu H B  zostały umieszczone na terenach pozamie -
skich w zachodnie , w sze  cz ści doliny Wisły, tak w samym dnie doliny (Jeziorzany), 
ak te  na wysokości 50 m ponad nim w południowe  (Rzozów) i północne  (Modlniczka) 

cz ści badanego obszaru. Pozostałe cztery re estratory H B  umieszczono  
1) w zabudowie willowe  zna du ące  si  około 50 m nad dnem doliny w północne  cz ści 

obszaru krakowskiego i w zachodnie  cz ści doliny Wisły (ul. cowska);
2) wśród bloków mieszkalnych zna du ących si  około 50 m nad dnem doliny w połu-

dniowe  cz ści obszaru krakowskiego i w zachodnie  cz ści doliny Wisły (ul. Bo ki);
3) wśród bloków mieszkalnych zna du ących si  w dnie doliny, w e  cz ści zachodnie  

(os. Podwawelskie);
4) w zabudowie willowe  zna du ące  si  w dnie doliny, w e  cz ści zachodnie   

(ul. Bema).
Re estratory zostały zamontowane na słupach oświetleniowych, w osłonach antyra-

diacy nych, na wysokości 3−4 m n.p.g. Pomiary wykonywano co 5 minut, nad powierzch-
nią trawiastą lub na granicy powierzchni trawiaste  i chodnika lub ezdni. 

Aby uzyska  informac e o pionowym rozkładzie temperatury w dolinie Wisły, utwo-
rzono profil pomiarowy na maszcie przekaźnikowym koło Kopca Kościuszki (Radiowo-
-Telewizy ne Centrum Nadawcze (RTCN) przy ul. Malczewskiego; ryc. 1.1). Czu nik 
firmy avis umieszczono w osłonie antyradiacy ne  na szczycie masztu na wysokości  
115 m n.p.g. (335 m n.p.m.), zaś urządzenie re estru ąco-odbiorcze w budynku obok masz-
tu, nale ącym do RTCN. Pomiary na maszcie były wykonywane co 10 minut ze wzgl du 
na ograniczoną po emnoś  pami ci urządzenia, ak te  z uwagi na mnie szą zmiennoś  
temperatury powietrza na tak du e  wysokości. Celem utworzenia profilu pomiarowego
u podnó a masztu (220 m n.p.m.) umieszczono re estrator H B , b dący do tego mo-
mentu sprz tem zapasowym, porównawszy uprzednio zgodnoś  wskazań obu urządzeń. 
Statyw z osłoną i re estratorem ustawiono nad trawnikiem na ogrodzonym terenie RTCN, 
re estrator umieszczono 2 m n.p.g. (222 m n.p.m.), a pomiary były wykonywane co 5 mi-
nut. Maszt zna du e si  w granicach administracy nych miasta, w ego zachodnie  cz ści, 
lecz na granicy zwartych terenów zabudowanych i rozległych terenów zielonych i u ytko-
wanych rolniczo. znacza to, e pomiary wykonywane na szczycie masztu reprezentu ą 
własności powietrza podlega ącego wpływom mie skim, ale wpływom złagodzonym po-
przez peryfery ne poło enie masztu wzgl dem centrum zabudowy. Pomiary tego typu nie 
były dotychczas realizowane w Krakowie w sposób ciągły, a wielu autorów podkreślało 
znaczenie badania struktury pionowe  temperatury nad tym miastem, głównie z uwagi 
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na du ą rol  inwers i w kształtowaniu warunków klimatu lokalnego. Ciągłe pomiary na 
maszcie da ą znacznie bardzie  kompletny materiał do analizy ni  sporadycznie tylko wy-
konywane pomiary sonda owe czy przeloty pomiarowe samolotem. Wadą est ednak ich 
punktowoś , którą nieco rekompensu e znacznie mnie sza zmiennoś  pola temperatury 
na takie  wysokości w porównaniu ze zmiennością w przygruntowe  warstwie powietrza.

W nocy 31.03/1.04.2009 r. wykonano w warunkach pogody bezchmurne  i bez-
wietrzne , we współpracy z akładem Klimatologii i chrony Atmosfery Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ostatnie prze azdy pomiarowe z automatyczną re estrac ą temperatury  
i wilgotności powietrza. Wszystkie prze azdy wykonano i opracowano zgodnie z metody-
ką przedstawioną w pracy Szymanowskiego (2004).

We wrześniu 2009 r. zostały rozlokowane trzy ostatnie re estratory H B , zakupione 
− ak wspomniano wcześnie  − przez Pana mgr Jakuba Walawendera. Re estratory zostały 
umieszczone we wschodnie , szersze  cz ści doliny, w przekro u N-S, w osłonach antyra-
diacy nych
1) na na wy szym punkcie Pogórza Wielickiego (Chorągwica), u podnó a masztu radio-

wo-telewizy nego, na stela u na wysokości 2 m n.p.g.;
2) w Przylasku Rusieckim (dolina Wisły), w sąsiedztwie stawów powstałych na starorze-

czach Wisły, na słupie oświetleniowym na wysokości 3−4 m n.p.g.;
3) na wierzchowinie Płaskowy u Proszowickiego, w Kocmyrzowie, około 100 m nad 

dnem doliny, na słupie oświetleniowym na wysokości 3−4 m n.p.g.
d września 2009 r. we wszystkich naziemnych punktach pomiarowych re estrac a 

temperatury est prowadzona co 5 minut.
Jak wspomniano w rozdziale 1, obszar źródłowy czu nika umieszczonego wewnątrz 

mie skie  warstwy dachowe  waha si  od kilkudziesi ciu metrów w warunkach równo-
wagi chwie ne  do około 300 metrów przy równowadze stałe  ( ke 2004). Bezpośrednie 
otoczenie czu nika ma decydu ący wpływ na ego wskazania i est to szczególnie istotne 
eśli porównu e si  wyniki z poszczególnych punktów. latego loku ąc punkty pomiaro-

we, dokładano starań, aby obszar źródłowy punktów, reprezentu ących ten sam rodza  
u ytkowania terenu, ale w ró nych formach terenu, miał zbli one cechy. la punktów 
pomiarowych tworzących sie  został wyznaczony, we współpracy z Katedrą Meteorologii 
i Klimatologii Uniwersytetu ódzkiego, współczynnik widoku nieba (ang. sky iew fa tor, 
SVF) (Bokwa, Rzepa, w druku). Wykorzystano zd cia cyfrowe typu rybie oko , wyko-
nane w poszczególnych punktach w okresie zimowym, które nast pnie opracowano przy 
u yciu programu BMSky-view, aby uzyska  wartości SVF. d cia i ich opracowanie zo-
stało wykonane zgodnie z metodyką przedstawioną w pracach  Rzepa i in. 2006, Rzepa  
i in. 2008, Rzepa, Gromek 2009.

estawienie podstawowych danych dotyczących punktów pomiarowych zawiera ta-
bela 4.1, a ich rozmieszczenie prezentu e ryc. 1.1. toczenie wybranych punktów, przed-
stawione za pomocą zd  typu rybie oko , zawiera ryc. 4.1. 

Poprawnoś  wskazań czu ników była weryfikowana poprzez okresowe porówny-
wanie ich wskazań w warunkach stałe  temperatury i wilgotności powietrza (pomiary 
w pomieszczeniu zamkni tym); ró nice nie przekraczały 0,1−0,2 C, co est wynikiem 
w zupełności zadowala ącym, biorąc pod uwag  cel badań. Czu niki działały przez cały 
okres pomiarowy bez zarzutu, z wy ątkiem czu nika przy Teatrze im. J. Słowackiego, który  
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w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. okresowo nie re estrował danych. Natomiast inne serie 
pomiarowe z niektórych punktów ma ą luki wynika ące z zakłóceń logistycznych, związa-
nych z trudną sytuac ą rodzinną autorki. Braki we wskazaniach czu nika zamontowanego 
na maszcie są zaś skutkiem zakłóceń w przesyłaniu danych z czu nika do re estratora dro-
gą radiową, z uwagi na du ą liczb  innych urządzeń zamontowanych na maszcie, zgodnie 
z ego przeznaczeniem. 

Wyniki pomiarów z sieci automatyczne  zostały uzupełnione wynikami pomiarów 
automatycznych z innych stac i i okresów po 2005 r.
1) Garlica Murowana  dane o kierunku i pr dkości wiatru 07.2007−12.2009 r.;
2) gród Botaniczny  pomiary automatyczne temperatury powietrza w klatce na  

2 m n.p.g. czu nikiem H B  z okresu 11.2007−01.2010 r.;
3) Libertów, Igołomia i Balice  temperatura powietrza oraz kierunek i pr dkoś  wiatru, 

co 3 godziny, z okresu 07.2007−01.2010 r.;
4) Lepianka Cza owska  pomiary automatyczne temperatury powietrza czu nikiem  

Vaisala z okresu 07.2007−12.2009 r.
Stac e te zostały opisane w rozdziale 2, z wy ątkiem Lepianki Cza owskie . Lepianka 

Cza owska to mie scowoś  poło ona poza obszarem krakowskim, około 13 km na pół-
nocny zachód od Garlicy Murowane , na wysokości 485 m n.p.m. d 2007 r. Katedra Kli-
matologii Uniwersytetu ląskiego prowadzi tam automatyczne pomiary meteorologiczne, 
b dące elementem pro ektu badawczego dotyczącego zró nicowania klimatu lokalnego 
na terenie PN (Partyka, Caputa 2009). Pomiary są wykonywane za pomocą stac i firmy
Campbell, wyposa one  m.in. w czu nik Vaisala W T50 przeznaczony do pomiarów tem-
peratury i wilgotności wzgl dne  powietrza, kierunku i pr dkości wiatru oraz ciśnienia 
atmosferycznego na wysokości 200 cm n.p.g., a re estrowane ako średnie 10-minutowe. 

anymi z te  stac i posłu ono si  do weryfikac i cz ści wyników (patrz rozdział 5).
Wykorzystano tak e dane dotyczące zachmurzenia ogólnego co 3 godziny z Balic  

z okresu 07.2007−01.2010 r.
pisana organizac a punktów pomiarowych pozwala uzyska  dane, które mo na ana-

lizowa  pod kątem
1) zró nicowania temperatury powietrza mi dzy punktami reprezentu ącymi odmienne 

u ytkowanie terenu (czyli tereny mie skie i pozamie skie) w te  same  formie rzeźby tere-
nu; pozwala to na określanie intensywności m.w.c. w poszczególnych strefach w profilu
pionowym, czyli na wyeliminowanie wpływu rzeźby i uzyskanie informac i o wielkości 
modyfikac i temperatury powietrza tylko wskutek ró nic u ytkowania terenu;

2) zró nicowania temperatury powietrza mi dzy punktami poło onymi w terenie 
mie skim, w dane  klasie u ytkowania terenu, ale w ró nych formach rzeźby terenu; 
pozwala to na określanie wpływu rzeźby, a w szczególności wysokości ponad dnem 
doliny, na modyfikac e temperatury powietrza w mieście, przy eliminac i ró nic wy-
nika ących z ró nego u ytkowania terenu.
Ponadto pozyskane dane pozwala ą na porównanie wartości tempa zmian temperatu-

ry powietrza w poszczególnych punktach, w cyklu dobowym; tempo zmian temperatury 
(ogrzewania/wychładzania powietrza) w danym punkcie est ściśle powiązane ze stopniem 
urbanizac i terenu, a cz sto lepie  odzwierciedla ego wpływ na temperatur  powietrza ni  
same ró nice mi dzy terenem mie skim i pozamie skim. 
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4.3. pracowanie danych

pisane powy e  dane zostały zanalizowane na wiele ró nych sposobów, co est szczegó-
łowo ob aśnione w kole nych rozdziałach przy konkretnych analizach. Poni e  zaś ob a-
śniono główne zało enia dotyczące analizy danych. Wieloletnie dane pomiarowe zostały 
wykorzystane na pierw do badania zró nicowania temperatury powietrza i opadów at-
mosferycznych na obszarze pozamie skim wokół Krakowa. bliczono średnie miesi czne 
i roczne wartości temperatury powietrza z godz. 00, 06, 12 i 18 UTC oraz średnie mie-
si czne i roczne wartości temperatury maksymalne  (t.maks.), minimalne  (t.min.) i średnie  
dobowe  (t.śr.). rednią dobową (t.śr.) liczono dla całego okresu wg obecnie obowiązu ącego 
wzoru  t.śr.  (t06UTC t18UTC t.maks. t.min.)/4. Ponadto dla ka de  stac i wyznaczono średnią 
roczną liczb  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 dost pnych okresów po-
miarowych. prócz analizy danych średnich z wieloleci wykonano tak e analiz  zró ni-
cowania przestrzennego temperatury minimalne  w warunkach bezwietrznych lub z małą 
pr dkością wiatru oraz przy niebie bezchmurnym lub zachmurzonym tylko w niewielkim 
stopniu, kiedy ró nice mezoklimatyczne są zwykle na wi ksze (noce z N ≤2 oktantów  
i v ≤3,0 m·s-1, wyznaczone przy wykorzystaniu pomiarów anemometrycznych i obserwa-
c i nefologicznych ze stac i Balice z godz. 00 UTC). Wykorzystanie danych wieloletnich 
do badania zmian klimatu lokalnego Krakowa zostało poprzedzone rozpoznaniem roli 
rzeźby terenu w ego modyfikac i. W przypadku opadów obliczono miesi czne, sezonowe 
i roczne sumy opadów oraz liczby dni z sumą dobową opadu ≥1,0 mm, 5 mm, 10 mm, 
20 mm i 30 mm.

ane z pomiarów automatycznych temperatury powietrza zostały wykorzystane na 
kilka sposobów. W niektórych analizach korzystano z danych o ró ne  rozdzielczości cza-
sowe  (2- i 5-minutowe ) w ró nych punktach pomiarowych i dlatego konieczna była re-
dukc a danych do wspólnego kroku czasowego. Redukc a danych 2-minutowych z danego 
punktu do 5-minutowych była przeprowadzana w nast pu ący sposób  z danych z godz. 
np. 12 00, 12 02, 12 04, 12 06, 12 08, 12 10 selekc onowano dane z 12 00, 12 06 i 12 10 
i przypisywano e do terminów 5-minutowych z godzin  12 00, 12 05 i 12 10. Redukc a 
danych 5-minutowych do 10-minutowych polegała na pomi aniu pomiarów np. z godz. 
12 05, 12 15 itd. la ka dego dnia i punktu pomiarowego obliczono t.śr. oraz wyznaczono 
t.maks. i t.min., biorąc pod uwag  wszystkie pomiary w okresie doby termiczne  (od 18 do  
18 UTC). W ka de  standardowe  porze roku wydzielono osobne zbiory zawiera ące dane  
z okresu nocy i dnia z poszczególnych punktów pomiarowych, biorąc pod uwag  mo-
menty wschodu i zachodu słońca w poszczególnych dniach. biory te zostały wykorzysta-
ne przy analizie intensywności m.w.c. i przy wyró nianiu typów struktury przestrzenne  
temperatury powietrza. W tym celu posłu ono si  analizą skupień. Analizie poddano tyl-
ko zbiory zawiera ące dane dla nocy, kiedy temperatura est kształtowana głównie przez 
własności powierzchni czynnych. Ponadto w ciągu dnia zró nicowanie temperatury na 
badanym obszarze est niewielkie, co wynika z intensywne  turbulenc i. W niektórych 
punktach pomiarowych przebieg temperatury est znacząco modyfikowany w ciągu dnia 
na skutek zacienienia przez budynki lub drzewa, co z edne  strony est nie do unikni cia 
przy badaniach w mieście, a z drugie  − uniemo liwia uzyskanie dla dnia danych w peł-
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ni porównywalnych mi dzy punktami. o ka dego terminu pomiarowego (co 5 minut) 
przypisano wielkoś  zachmurzenia ogólnego, kierunek i pr dkoś  wiatru stosu ąc pewne 
uproszczenie. Wykorzystano obserwac e zachmurzenia z Balic oraz dane dotyczące kie-
runku i pr dkości wiatru z Igołomi, Balic i Libertowa, dost pne z terminów 00, 03, 06, 09, 
12, 15, 18 i 21 UTC. Przypisano e do terminów automatycznych pomiarów temperatury 
1,5 godziny przed i po dane  pełne  godzinie. Rozwa ano mo liwoś  interpolac i danych, 
ale e  zaniechano z uwagi na du ą nieregularnoś  zmian pola wiatru. Ponadto do ka -
dego terminu automatycznych pomiarów temperatury przypisano sytuac  synoptyczną  
wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010) z danego dnia (w podziale na 11 typów) i wartoś  
gradientu pionowego temperatury obliczonego na podstawie ró nicy temperatury mi dzy 
czu nikiem umieszczonym pod masztem przy ul. Malczewskiego i na maszcie. Nast p-
nie zbiory przekształcono, oblicza ąc dla ka dego terminu pomiarowego ró nice mi dzy 
temperaturą powietrza w punkcie al. Krasińskiego i temperaturą w ka dym pozostałym 
punkcie. Wybór al. Krasińskiego ako punktu odniesienia podyktowany był tym, e est 
to cz sto punkt na cieple szy i – według wcześnie szych badań – poło ony w centrum 
edne  z dwu krakowskich wysp ciepła (staromie skie  i nowohuckie ). azwycza  oblicze-

nia takie wykonu e si , przy mu ąc za punkt referency ny posterunek pozamie ski, zwykle 
na chłodnie szy. W przypadku Krakowa zró nicowanie termiczne tła pozamie skiego est 
ednak na tyle znaczące, e za punkt odniesienia dla pozostałych posterunków wybrano 

centrum miasta, cz sto na cieple sze. Powstały zatem zbiory, gdzie eden rekord to se-
kwenc a wartości ró nic temperatury mi dzy punktem referency nym i wszystkimi po-
zostałymi punktami pomiarowymi, w danym momencie. odatkowo ka dy rekord został 
określony zestawem warunków pogodowych i wielkością gradientu pionowego tempera-
tury, liczonego na podstawie ró nicy temperatury na maszcie i u ego podnó a. Wartości 
u emne oznacza ą spadek temperatury wraz z wysokością, a u emne – wzrost (inwers  
termiczną). Analiz  skupień przeprowadzono metodą k-średnich, wykorzystu ąc pakiet 
statystyczny Statistica, dla okresu nocy w poszczególnych porach roku, bez przy mowania 
adnych wst pnych zało eń i bez wst pne  selekc i danych, np. bez ograniczania anali-

zy edynie do nocy bezchmurnych i bezwietrznych. Analiza skupień była u  stosowana 
przez autork  do poszukiwania typów struktury termiczne  powietrza (Bokwa 2000/2001, 
Bednorz i in. 2003, Bokwa 2004). trzymane skupienia zostały zanalizowane pod kątem 
czynników warunku ących podział zbioru na skupienia. Analiza pozwoliła sprawdzi , czy 
w takich samych warunkach meteorologicznych mo e wyst powa  znacząco odmienny 
typ struktury termiczne  powietrza i od akich czynników to zale y. 

We wszystkich obliczeniach i analizach wartości temperatury powietrza podano  
w stopniach Cels usza (oC), zaś wartości ró nicy temperatury mi dzy dwoma punktami 
pomiarowymi w stopniach Kelvina (K).

Wieloletnie zmiany struktury przestrzenne  temperatury powietrza zbadano, ma ąc 
na uwadze wyniki opisanych powy e  analiz. miany te mo na analizowa  tylko dla cz -
ści miasta poło onego w dnie doliny. Natomiast w przypadku opadów wzi to pod uwag  
tak e dane ze stac i poło onych w innych formach terenu. Wykorzystano średnie war-
tości sezonowe badanych elementów. Główną hipotezą badawczą dotyczącą wieloletnich 
zmian struktury przestrzenne  temperatury i opadów była ta, e przemiany społeczne, 
gospodarcze i polityczne, zachodzące w uropie rodkowe  po roku 1989, spowodowały 
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Ryc. 4.1. toczenie wybranych punktów tworzących automatyczną sie  pomiarową
i ure  urroundin s of t e sele ted points belon in  to t e automati  measurement network
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f – ul. Bema, g – ul. cowska, h – os. Podwawelskie

planations  a  Libert w  b  eziorzany    arli a  d  Krasi skie o t  e  o ki t   
f  ema t    owska t    odwawelskie distri t

a. b.

c. d.

e. f.
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Ryc. 4.2. rednie miesi czne wartości temperatury powietrza (ºC) i średnie miesi czne sumy  
opadów atmosferycznych (mm) w Krakowie na stac i w grodzie Botanicznym 
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i ure  ean mont ly alues of air temperature  and pre ipitation mm  in Krak w  
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from t e period 



ane i metody i  analizy wykorzystane w pra y

79

zró nicowane zmiany oddziaływania antropogenicznych czynników klimatotwórczych  
w skali lokalne ; Kraków mo e posłu y  za miasto reprezentatywne pod tym wzgl -
dem dla całego regionu środkowoeurope skiego (patrz rozdział 3). Pod to zatem pró-
b  zbadania, czy te zmiany odbiły si  na strukturze przestrzenne  temperatury powietrza  
i opadów, czy zmieniły si  wielkości ró nic omawianych elementów mi dzy wybranymi 
punktami, reprezentu ącymi obszar mie ski i pozamie ski. Wspomniane przemiany zwią-
zane z rokiem 1989 stworzyły, nie ako na zasadzie efektu ubocznego, unikatową okaz  
badawczą, zwłaszcza e niektóre czynniki uległy skokowym zmianom, co w miastach  
w innych regionach świata zdarza si  niezwykle rzadko. Umo liwia to zbadanie znaczenia 
poszczególnych czynników w kształtowaniu klimatu miasta. Badanie wieloletnich zmian 
struktury przestrzenne  temperatury powietrza i opadów zrealizowano poprzez analiz  
danych z okresu 1971−2005 ze stac i w mieście i poza miastem. Było to zatem badanie 
wybranych elementów, a nie całe  struktury przestrzenne  tych elementów; drugi wariant 
nie był mo liwy do zrealizowania z uwagi na szczupłoś  dost pnych danych. Badany okres 
podzielono na dwa podokresy  lata 1971−1988 i 1989−2005, reprezentu ące odpowied-
nio warunki z du ym i relatywnie mnie szym nasileniem antropopres i, szczególnie emis i 
ciepła antropogenicznego i zanieczyszczeń powietrza. o poszukiwania ró nic mi dzy 
badanymi okresami i trendów zmian wykorzystano opc e dost pne w pakiecie Statistica 
(statystyki nieparametryczne, analiza regres i), szczegółowo opisane przy prezentac i kon-
kretnych analiz.

Ju  Lowry (1977) zwracał uwag , e w badaniach klimatu miasta powinno si  
uwzgl dnia  podział analizowanych danych na podzbiory wyró nione na podstawie zró -
nicowania sytuac i synoptycznych. W analizach zaprezentowanych w ninie sze  pracy po-
słu ono si  kalendarzem typów cyrkulac i atmosfery dla Polski Południowe  (Niedźwiedź 
1981, 2010) za lata 1971−2009 i pod uwag  wzi to 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 N a, 2 – a S a, 
3 – Sa SWa, 4 – Wa NWa, 5 – Ca Ka, 6 – Nc N c, 7 – c S c, 8 – Sc SWc, 9 – Wc NWc, 
10 – Cc Bc, 11 – x,
gdzie  
N, N  itd. – kierunek adwekc i mas powietrza,
c – układ cyklonalny, 
a – układ antycyklonalny, 
Ca – sytuac a centralna antycyklonalna, brak adwekc i, centrum wy u nad południową 

Polską, 
Ka – klin antycyklonalny, czasem kilka niewyraźnych ośrodków lub rozmyty obszar pod-

wy szonego ciśnienia, oś wału wysokiego ciśnienia, 
Cc – sytuac a centralna cyklonalna, centrum ni u nad południową Polską,
Bc – bruzda cyklonalna, rozmyty obszar niskiego ciśnienia lub oś bruzdy ni owe  z ró ny-

mi kierunkami adwekc i i systemem frontów oddziela ących ró ne masy powietrza,
x – siodło baryczne i sytuac e nieda ące si  zaklasyfikowa . 

W ninie sze  pracy oprócz danych wieloletnich są wykorzystywane w analizach dane  
z krótszych pomiarów automatycznych. Pomiary prowadzono od lipca 2007 do stycznia 
2010 r., przy czym wi kszoś  punktów pomiarowych działała od marca 2009 do stycznia 



Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

80

2010 r., zatem konieczna est ocena repre-
zentatywności warunków pogodowych 
tego okresu dla Krakowa poprzez porów-
nanie z danymi wieloletnimi. Rycina 4.2 
prezentu e średnie miesi czne temperatury 
powietrza i miesi czne sumy opadów at-
mosferycznych w latach 2007−2009 na tle 
średnich wartości dla okresu 1901−2000 
(Klimat... 2007), a tab. 4.2 – średnie roczne 
temperatury powietrza i roczne sumy opa-
du w takim samym układzie. 

Temperatury powietrza w badanym  
3-leciu są wy sze o około 2 C ni  w okresie 
1901−2000, co wynika z ogólnych trendów 
zmian klimatycznych, natomiast w prze- 
biegu rocznym 2009 r. est na bardzie  zbli-
ony do średniego przebiegu 100-letnie-

go, w pozostałych latach na uwag  zasłu- 
gu e zaś niezwykle ciepły styczeń 2007 r., 
przy czym pierwsze półrocze 2007 r. nie 
było uwzgl dniane w analizach prezento-
wanych w ninie sze  pracy. pady, w porównaniu z danymi 100-letnimi, wykazu ą du o 
wi ksze ró nice ni  temperatura, zwłaszcza rok 2007 z niezwykle wysokimi opadami  
w styczniu i wrześniu; w roku 2009 anomalny był kwiecień z miesi czną sumą opadu 
równą zaledwie 0,5 mm. ane z lat 2007−2009 są w ninie sze  pracy analizowane edynie 
w zakresie temperatury powietrza, zatem anomalnie wysokie opady lub ich brak ma ą 
znaczenie pośrednie  wyst powanie opadów zwykle związane est z niewielkim zró nico-
waniem termicznym w mikro- i mezoskali. Ponadto pod to prób  porównania cz stości 
wyst powania nocy z niewielkim zachmurzeniem (N≤2 oktanty) i małą pr dkością wiatru  
(v≤2 m·s-1) w okresie 1971−2005 i 2007−2010, poniewa  w takich warunkach zró nicowa-
nie mikro-i mezoklimatyczne est zwykle na wi ksze i zna du e to odbicie tak e w uśrednio-
nych wartościach badanych elementów klimatu. la lat 1971−2005 dane reprezentatywne 
dla nocy były dost pne tylko z godz. 00 UTC, dla tego terminu zliczono wi c liczb  przypad-
ków spełnia ących wspomniane kryteria nefologiczno-anemologiczne. Podobnie postą-
piono 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 pr dko-
ścią wiatru, zaś w okresie 07.2007−01.2010 r. było to 25%. Podsumowu ąc, mo na wi c 
uzna , e warunki pogodowe w latach 2007−2009 nie odbiegały znacząco od przeci tnych 
warunków charakterystycznych dla obszaru krakowskiego, nie były to np. lata z wielkimi 
powodziami czy długotrwałymi falami upałów. Analizy pomiarów z tego okresu mo na 
zatem uzna  za miaroda ne w zakresie charakterystyki zró nicowania mezoklimatu oma-
wianego obszaru.

b aśnienia  źródło danych z lat 1901–2000, 
Klimat  2007.

planations  data for t e period  
a er Klimat

Tab. 4.2. rednie roczne temperatury powietrza 
(t, ºC) i roczne sumy opadów atmosferycznych 

(p, mm) w Krakowie na stac i w grodzie 
Botanicznym w latach 2007–2009 na tle 
średnich wartości z okresu 1901–2000

able  ean annual alues of air temperatu
re t   and pre ipitation p  mm  in Krak w 

at t e otani al arden station in t e years 
 a ainst t e ba k round of mean 
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Przedmiotem ninie szego opracowania są zmiany struktury mezoklimatu miasta, ednak 
rozwa ania dotyczące zmian nale y poprzedzi  informac ami o zró nicowaniu badanych 
elementów, czyli temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze krakow-
skim, zdefiniowanym w rozdziale 1. Jest to bowiem określenie podstawowych cech owe  
struktury mezoklimatu.  uwagi na du e zró nicowanie środowiska obszaru krakowskie-
go na pierw zostaną osobno scharakteryzowane tereny pozamie skie, gdy  est to tzw. tło 
do analiz dotyczących klimatu miasta.

5.1. Temperatura powietr a na obs ar e krakowskim

Badanie tak zró nicowania przestrzennego, ak te  zmienności czasowe  klimatu miasta 
wymaga analiz odpowiednich danych pomiarowych. pis dost pnych danych z Krakowa 
i okolic, przedstawiony w rozdziale 4, pozwala stwierdzi , e stac e działa ące w ramach 
stałych sieci pomiarowych ró nych instytuc i nie da ą informac i wystarcza ących dla peł-
nego zrealizowania wspomnianego celu, co stało si  przyczyną zało enia przez autork  
własne  sieci pomiarowe . Aby ednak móc prawidłowo zinterpretowa  uzyskane dane au-
tomatyczne, konieczna est na pierw analiza dost pnych danych wieloletnich. Wobec nie-
mo ności utworzenia dla całego okresu 1971−2005 ednolite  bazy danych z wszystkich 
punktów pomiarowych, przedstawione poni e  analizy opiera ą si  na danych z ró nych 
stac i i ró nych okresów, w zale ności od badanego zagadnienia i dost pności danych. 
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5.1.1. ró nicowanie temperatury powietr a na obs ar e  
            po amie skim

Rozpoznanie zró nicowania termicznego tła pozamie skiego est konieczne dla prawi-
dłowe  interpretac i wyników analiz porównawczych dla stac i w mieście i poza miastem.  
W przypadku obszaru krakowskiego mo liwe est wykorzystanie danych pomiarowych 
tak tradycy nych, ak te  automatycznych. 

ane z równoczesnych pomiarów tradycy nych ze stac i pozamie skich  Balice, Garli-
ca Murowana, Libertów i Igołomia są dost pne

1) ze stac i Balice, Garlica Murowana i Libertów za lata 1972−1996;
2) ze stac i Balice, Garlica Murowana i Igołomia za lata 1991−2005;
3) ze stac i Balice, Garlica Murowana, Libertów i Igołomia za lata 1991−1995.
Aby zbada  zró nicowanie temperatury powietrza na omawianym obszarze, obliczo-

no średnie miesi czne i roczne wartości temperatury powietrza o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC  
oraz średnie miesi czne i roczne wartości t.maks., t.min. i t.śr. Ponadto dla ka de  stac i wy-
znaczono średnią roczną liczb  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 przedstawia ą ryciny 5.1−5.8.

rednie roczne wartości poszczególnych elementów, zaprezentowane w tab. 5.1−5.3, 
ukazu ą podstawowe cechy zró nicowania termicznego obszaru otacza ącego Kraków. Wi-
doczne est, e okres 1991−2005 był cieple szy od okresu 1972−1996 o 0,4−0,9K zale nie 
od elementu. Na wi ksze ró nice temperatury wyst pu ą mi dzy Libertowem i Garlicą, 
w przypadku temperatury minimalne  w latach 1972−1996 est to wartoś  1,4K. Ró nice 
rz du 0,9−1,0K wyst pu ą tak e mi dzy Libertowem i Balicami w przypadku temperatury 
minimalne  i z godz. 00 UTC. rednia roczna temperatura powietrza na całym obszarze 
wykazu e natomiast brak zró nicowania i, biorąc pod uwag  okres 1991−2005, wynosi 
8,4−8,5 C.

W okresie 1991−1995, kiedy pomiary były prowadzone równolegle na wszystkich 
czterech stac ach (tab. 5.1), na wi ksze zró nicowanie termiczne omawianego obszaru 
wyst powało w lipcu i sierpniu; ró nice średnie  miesi czne  temperatury o godz. 00, 06, 
18 UTC i temperatury minimalne  mi dzy stac ami, gdzie wystąpiły wartości na wy sza  
i na ni sza, osiągały wartości 1,4−1,6K. 

W zimie nocą (wartości z godz. 00 i 06 UTC oraz t.min.) stac ą, na które  wystąpiły 
wartości na wy sze był Libertów, wartości na ni sze wystąpiły w Balicach lub Garlicy, Igo-
łomi  charakteryzowały wartości pośrednie. Mo e to świadczy  o cz stym inwersy nym 
rozkładzie temperatury w dolinie Wisły nocą, a tak e o tym, e stac a w Garlicy, cho  
poło ona podobnie ak Libertów kilkadziesiąt metrów ponad dnem doliny, w przeciwień-
stwie do Libertowa była ednak ob ta zasi giem te  inwers i. Ponadto istotne est, e Balice 
i Igołomia, cho  poło one w te  same  formie terenu i na podobne  wysokości wzgl dne  
i bezwzgl dne , wykazywały prawie stałą ró nic ; w Igołomi, reprezentu ące  wschodnią, 
szerszą cz ś  doliny Wisły, było w poszczególnych miesiącach zimowych cieple  ni  w Bali-
cach (zachodnia, w sza cz ś  doliny) o ok. 0,5K. Te ró nice termiczne mi dzy wschodnią  
i zachodnią cz ścią doliny zasługu ą na szczególną uwag  i zostaną szerze  omówione  



Ryc. 5.1. rednie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00 UTC w Balicach, 
Libertowie i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of air temperature  at   in ali e  Libert w  
and arli a urowana in t e years 



Ryc. 5.2. rednie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 06 UTC w Balicach, 
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of air temperature  at   in ali e  Libert w   
arli a urowana and  ołomia in t e years 



Ryc. 5.3. rednie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 12 UTC w Balicach, 
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of air temperature  at   in ali e  Libert w   
arli a urowana and ołomia in t e years 



Ryc. 5.4. rednie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 18 UTC w Balicach, 
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of air temperature  at   in ali e  Libert w   
arli a urowana and ołomia in t e years 



Ryc. 5.5. rednie sezonowe wartości maksymalne  temperatury powietrza (ºC) w Balicach, 
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of ma imum air temperature  in ali e  Libert w  
arli a urowana and ołomia in t e years 



Ryc. 5.6. rednie sezonowe wartości minimalne  temperatury powietrza (ºC) w Balicach,  
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of minimum air temperature  in ali e  Libert w   
arli a urowana and ołomia in t e years 



Ryc. 5.7. rednie sezonowe wartości średnie  dobowe  temperatury powietrza (ºC) w Balicach, 
Libertowie, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of mean daily air temperature  in ali e  Libert w   
arli a urowana and ołomia in t e years 



Ryc. 5.8. Przebieg roczne  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 Murowane  i Igołomi w latach 1971–2005

i ure  nnual number of  a  ery ot days t ma  b  ot days t ma   
 frosty days t ma  and d  ery frosty days t ma  in ali e  Libert w   

arli a urowana and ołomia in t e years 
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Tab. 5.2. rednie miesi czne i roczne wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC  
oraz temperatury maksymalne  (t.maks.), minimalne  (t.min.) i średnie  dobowe  (t.śr.)   

w Balicach, Garlicy Murowane  i Libertowie w latach 1972–1996

able  ean mont ly and annual alues of air temperature  at    and    
to et er wit  mean ma imum t maks  minimum t min  and mean daily t r   

air temperature in ali e  arli a urowana and Libert w in t e years 

b aśnienia  m – miesiąc, r – rok, B – Balice, GM – Garlica Murowana, L – Libertów,  
b – brak danych.

planations  m  mont  r  year    ali e    arli a urowana  L  Libert w   
b no data
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Tab. 5.3. rednie miesi czne i roczne wartości temperatury powietrza (ºC) o godz. 00, 06, 12 i 18 UTC  
oraz temperatury maksymalne  (t.maks.), minimalne  (t.min.) i średnie  dobowe  (t.śr.) 

w Balicach, Garlicy Murowane  i Igołomi w latach 1991–2005

able  ean mont ly and annual alues of air temperature  at    and   
to et er wit  mean ma imum t maks  minimum t min  and mean daily t r   

air temperature in ali e  arli a urowana and ołomia in t e years 

b aśnienia  m – miesiąc, r – rok, B – Balice, GM – Garlica Murowana, I – Igołomia,  
b – brak danych.

planations  m  mont  r  year    ali e    arli a urowana    ołomia   
b  no data
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w dalsze  cz ści pracy. imą w dzień (wartości z godz. 12 UTC i t.maks.) w Libertowie było 
na chłodnie , a w Garlicy na cieple  i trudno si  tu doszukiwa  np. wpływu nachylenia 
terenu − obie stac e są poło one na dobrze przewietrzanych wierzchowinach. 

Latem w dzień w Libertowie było na chłodnie , a na cieple  było w Garlicy lub Igoło-
mi. Nocą zaś, podobnie ak zimą, na cieple  było w Libertowie, na chłodnie  zaś w Garlicy. 
Jest to sytuac a, która skłoniła autork  do scharakteryzowania zró nicowania warunków 
termicznych panu ących nocą w przekro u N-S omawianego obszaru ako asymetrii ter-
miczne . arówno bowiem Libertów, ak i Garlica są stac ami poło onymi kilkadziesiąt 
metrów nad dnem doliny, na wierzchowinach i mo na by si  spodziewa , e obie b dą 
notowa  nocą zbli one wartości temperatury oraz e b dą poło one powy e  warstwy in-
wersy ne  i znacznie cieple sze ni  punkty zna du ące si  w dnie doliny. Jak wspomniano  
w rozdziale 2, wielu badaczy zwracało uwag  na cz ste inwers e termiczne w dolinie Wisły, 
ocenia ąc ich mią szoś  w szerokim zakresie 60−200 m. Garlica est, co prawda, poło ona 
nieco ni e  ni  Libertów, ale zaobserwowane tam wartości temperatury, znacznie ni sze 
ni  w Libertowie, a nawet ni sze ni  w dnie doliny, wskazu ą, e tworzeniu si  warstwy 
inwersy ne  towarzyszy na prawdopodobnie  lokalna cyrkulac a powietrza o zło one  
strukturze. Powodu e to wyst powanie w północne  cz ści obszaru na dane  wysokości 
wzgl dne  znacznie ni szych wartości temperatury nocą ni  na te  same  wysokości w cz -
ści południowe . Porównanie edynie wartości z Libertowa i Garlicy nie est wystarcza ące 
do potwierdzenia te  hipotezy, dlatego pod to kilka prób zweryfikowania tego zało enia, 
wykorzystu ąc inne dane, co zostało przedstawione w dalsze  cz ści pracy.

Aby zweryfikowa  wyniki dotyczące znacznych dysproporc i termicznych mi -
dzy północną i południową cz ścią badanego obszaru, mo na porówna  dane ze stac i  
w dolinie (Balice i Igołomia) z danymi z innych stac i poło onych na wierzchowinach. 
W pracy A. Bokwy (2009) dokonano porównania danych z Balic i Igołomi z danymi  
z Gaika-Brzezowe  i Miechowa. Stac a w Gaiku-Brzezowe  zna du e si  około 25 km  
(w linii proste ) na południe od centrum miasta, na wysokości 302 m n.p.m. (czyli na 
podobne  wysokości ak Libertów  314 m n.p.m.), na wierzchowinie Pogórza Wielickiego, 
natomiast stac a w Miechowie poło ona est około 30 km (w linii proste ) na północ od 
centrum miasta, na wysokości 290 m n.p.m. (czyli 20 m wy e  ni  Garlica), na wierzcho-
winie Wy yny Miechowskie . Gaik i Miechów są zatem poło one w podobnych formach 
terenu i mezoregionach, ak Libertów i Garlica, ale dale  od miasta. Przeprowadzone we 
wspomniane  pracy analizy z wykorzystaniem danych z tych stac i potwierdza ą odmien-
noś  termiczną północne  i południowe  cz ści badanego obszaru, stwierdzone wcześnie  
na podstawie danych z Libertowa i Garlicy, tzn. cz ś  północna est znacząco chłodnie sza 
od południowe . 

Porównanie opisanych powy e  danych z lat 1991−1995 (tab. 5.1) z danymi z pozo-
stałych analizowanych okresów  1972−1996 i 1991−2005 (tab. 5.2 i 5.3) pozwala spraw-
dzi , czy prawidłowości zaobserwowane dla wszystkich stac i wystąpiły tylko w okresie 
1991−1995 czy te  zna du ą potwierdzenie w danych reprezentu ących dłu sze okresy, 
cho  dla mnie sze  liczby stac i. Porównywane okresy nie są rozłączne, ale te  nie o ba-
danie zmian w czasie tuta  chodzi, co wy aśniono powy e . W latach 1972−1996 (tab. 5.2,  
zestawienie tylko dla Balic, Garlicy i Libertowa), podobnie ak w okresie 1991−1995, 
na wi ksze zró nicowanie temperatury mi dzy stac ami wyst powało latem, w Balicach 
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przez cały rok było chłodnie  ni  w Libertowie o godz. 00 UTC, temperatura minimalna 
w Libertowie cały rok była wy sza ni  w Balicach i Garlicy, temperatura maksymalna cały 
rok była wy sza w Balicach ni  w Libertowie, zaś latem o godz. 12 w Libertowie było na -
chłodnie , a temperatury dla Balic i Garlicy były prawie identyczne. Mo na zatem stwier-
dzi , e w obu okresach zaobserwowano bardzo podobne prawidłowości w zró nicowaniu 
termicznym obserwowanego obszaru.

estawienie 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, wskazu e 
na istotne ró nice mi dzy badanymi okresami. Latem, nocą i nad ranem (temperatura 
minimalna i o godz. 06 UTC), w latach 1991−1995 na cieple  było w Igołomi, na chłodnie  
w Garlicy, zaś w latach 1991−2005 temperatura minimalna była na wy sza w Balicach, 
a o godz. 6 UTC w Igołomi było na cieple , ale Balice i Garlica miały prawie taką samą 
temperatur . W latach 1991−2005 ró nice w temperaturze maksymalne  mi dzy Balicami 
i Igołomią były wi ksze przez cały rok ni  w latach 1991−1995, kiedy to wartości w Igo-
łomi były tylko nieznacznie wi ksze ni  w Balicach. Ponadto w okresie 1991−2005 latem  
o godz. 12 UTC na cieple  było w Igołomi, a w latach 1991−1995 − w Garlicy lub Igołomi.

Analiza liczby dni charakterystycznych na omawianych stac ach w poszczególnych 
okresach (tab. 5.4) pozwala stwierdzi , e w przypadku dni upalnych i bardzo mroźnych 
ró nice mi dzy stac ami są niewielkie. ni gorących est od 4 do 7 wi ce  w dolinie ni  na 
wierzchowinie, dni mroźnych na wi ce  notu e si  zaś na wierzchowinie, około 3 mnie   
w zachodnie  cz ści doliny, a na mnie  w e  cz ści wschodnie  (około 5 mnie  ni  na wierz-
chowinie), co potwierdza przewag  normalnego uwarstwienia termicznego w godzinach 
dziennych na omawianym obszarze. 

Powy sze wyniki wskazu ą na znaczne zró nicowanie termiczne obszaru wokół Kra-
kowa, dobrze widoczne nawet w danych uśrednionych, dlatego dla okresu 1991−1995, 
kiedy równolegle działało na wi ce  stac i, dokonano bardzie  szczegółowe  analizy.  

Tab. 5.4. rednia 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 

able  ean annual number of ery ot days t ma  ot days t ma   
frosty days t ma  and ery frosty days t ma  in ali e  Libert w  

and ołomia in t e years   and 

b aśnienia  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.

planations  w  inde  d  upalne  ery ot days  d  or e  ot days  d  mro ne  frosty days   
d  b  m   ery frosty days    ali e  L  Libert w    ołomia
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Wybrano noce z N ≤2 oktantów i v ≤3,0 m·s-1, wykorzystu ąc pomiary anemometryczne 
i obserwac e nefologiczne ze stac i Balice z godz. 00 UTC. W warunkach bezwietrznych 
lub z małą pr dkością wiatru oraz przy niebie bezchmurnym lub zachmurzonym tylko 
w niewielkim stopniu ró nice mezoklimatyczne są zwykle na wi ksze z uwagi na małe 
mieszanie turbulency ne powietrza. la takich nocy zestawiono temperatury minimalne 
z Gaika-Brzezowe , Libertowa, Balic, Igołomi, Garlicy Murowane  i Miechowa. la ka de  
nocy obliczono ró nic  temperatury mi dzy stac ami, gdzie wystąpiły wartości na wy -
sza i na ni sza, co est miarą zró nicowania termicznego badanego obszaru. Całoś  da-
nych podzielono na pory roku i dla ka de  z nich policzono średnie wartości temperatury 
minimalne  na poszczególnych stac ach oraz odsetek ró nic 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 na wy sze wartości temperatury spośród analizowanych stac i obszaru 
krakowskiego we wszystkich porach roku wystąpiły w Libertowie, tylko esienią w Ga-
iku było cieple , ale edynie o 0,2K. Na chłodnie  było w Miechowie lub Balicach, warto-
ści temperatury w Garlicy były zbli one do tych z Igołomi, z wy ątkiem wiosny. Mo na 
wi c stwierdzi , e uśrednione dane z nocy sprzy a ących u awnianiu si  du ych ró nic  
mezoklimatycznych potwierdza ą wcześnie sze wnioski o znacznych ró nicach tempera-
tury mi dzy północną i południową cz ścią obszaru krakowskiego. arówno w Garlicy, 
ak te  w Miechowie było w analizowanych warunkach znacząco chłodnie  ni  w Liber-

b aśnienia  p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, n – liczebnoś  próby,  
GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,  

M – Miechów.

planations  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter  n  number of elements  
  aik rzezowa  L  Libert w    ali e    ołomia    arli a urowana   

  ie w

Tab. 5.5. rednie sezonowe wartości temperatury minimalne  (ºC) w Gaiku-Brzezowe , Libertowie, 
Balicach, Igołomi, Garlicy Murowane  i Miechowie w latach 1991–1995 w czasie nocy pogodnych 

(N≤2) i ze słabym wiatrem (v≤3,0 m·s-1) oraz udział (%) ró nic temperatury mi dzy stac ami  
z na wy szą i na ni szą temperaturą w przy tych przedziałach wartości (K)

able  ean seasonal alues of minimum temperature  in aik rzezowa  Libert w   
ali e  ołomia  arli a urowana and ie w in t e years  durin  lear ni ts  

wit  weak wind  m s  and s are  of temperature di eren es between t e warmest  
and t e oldest station in t e proposed inter als K
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towie i Gaiku. W poszczególnych przypadkach wartości na wy sze i na ni sze wystąpi-
ły na ró nych stac ach. Ró nice mi dzy tymi wartościami na cz ście  wynoszą 2,1−4,0K 
(32−57%) lub 4,1−6,0K (24−41%), ale zdarza ą si  wartości powy e  8K. Tabele 5.6 i 5.7 
przedstawia ą cz stoś  wyst powania na wy sze  i na ni sze  temperatury minimalne  na 
obszarze krakowskim na poszczególnych stac ach w czasie nocy z ró nicami ≥4K.

Analiza tabel 5.6 i 5.7 pokazu e, e w czasie nocy z du ym zró nicowaniem termicz-
nym na obszarze krakowskim na ni sze wartości temperatury wyst pu ą wiosną i esienią 
w Miechowie i Balicach, latem w Miechowie i Garlicy, a zimą w Balicach i Igołomi. Na -
wy sze wartości wyst pu ą natomiast wiosną i latem w Libertowie i Garlicy, zaś esienią  

Tab. 5.6. Cz stoś  (%) wyst powania na dane  
stac i na ni sze  temperatury minimalne  na 
obszarze krakowskim w czasie nocy, kiedy 
zró nicowanie termiczne obszaru ≥4,0K  

w latach 1991–1995

able  re uen y  of o urren e  
at a parti ular station of t e lowest minimum  

air temperature in t e Krak w area  
durin  t e ni ts wit  di eren es ≥ K  

in t e years 

b aśnienia tab. 5.6 i 5.7  p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima,  
n – liczebnoś  próby, L – Libertów, GB – Gaik-Brzezowa, B – Balice, I – Igołomia,  

GM – Garlica Murowana, M – Miechów.

planations for tables  and  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter   
n  number of elements  L  Libert w    aik rzezowa    ali e    ołomia   

  arli a urowana     ie w

Tab. 5.7. Cz stoś  (%) wyst powania na dane  
stac i na wy sze  temperatury minimalne  na 

obszarze krakowskim w czasie nocy, kiedy 
zró nicowanie termiczne obszaru ≥4,0K  

w latach 1991–1995

able  re uen y  of o urren e  
at a parti ular station of t e i est minimum 
air temperature in t e Krak w area durin  t e 

ni ts wit  di eren es ≥ K  
in t e years 

i zimą w Libertowie i Gaiku. Potwierdza to zatem ponownie asymetri  termiczną  oma-
wianego terenu w e  głównych zarysach, ale wskazu e tak e na e  zmiennoś  sezonową. 
Tylko w zimie widoczny est układ typowy dla inwersy nego rozkładu temperatury po-
wietrza w profilu pionowym, czyli na chłodnie sze est na cz ście  dno doliny, a na cie-
ple sze są wierzchowiny. Interesu ący est relatywnie wysoki udział zarówno przypadków 
na wy sze  ak te  na ni sze  temperatury w Garlicy, zwłaszcza latem; świadczy to o tym, 
e warunki termiczne na terenie reprezentowanym przez t  stac  są kształtowane przez 

ró ne czynniki i ka dy z nich ma du e znaczenie. 
Jeśli bra  pod uwag  tylko noce z N≤2 i v≤3,0 m·s-1, to liczebnoś  nocy ze zró ni-

cowaniem termicznym obszaru krakowskiego ≥4,0K w okresie 1991−1995 wynosi 282 
przypadki, co da e 15% wszystkich nocy w roku. Jeśli zaś pominiemy warunki wst pne  
i poszukamy nocy z ró nicami temperatury minimalne  ≥4,0K w całym zbiorze, to udział 
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ten wzrośnie do 28%, co świadczy o tym, e du e ró nice po awia ą si  tak e w warunkach 
wi kszego zachmurzenia i silnie szego wiatru. Jeśli zaś zliczymy opisane przypadki nocy  
w całym okresie, ale z pomini ciem stac i w Gaiku i Miechowie, to udział ten wyniesie 20%, 
co potwierdza du e zró nicowanie omawianego obszaru i relatywnie cz ste wyst powanie  
w czasie nocy na tych stac ach ekstremalnych wartości temperatury w odniesieniu do ca-
łego badanego obszaru. 

Tabela 5.8 przedstawia noce z na wi kszymi ró nicami temperatury na obszarze 
krakowskim w poszczególnych porach roku w okresie 1991−1995. Jak wida , przypad-
ki takie zanotowano w 1992 r. i na początku 1993 r. Co ciekawe, według . Ustrnula  
i . Czekierdy (2009) rok 1992 był ekstremalny pod wzgl dem warunków termicznych na 
obszarze całe  Polski. Przykładowo, w dniu 10.08.1992 r. maksymalna temperatura powie-
trza (wynosząca 37−38 C) przekroczyła wartoś  wyst pu ącą z prawdopodobieństwem 
1 percentyla na ponad 30% stac i w Polsce, czyli na około 1/3 powierzchni kra u, i był 
to edyny taki przypadek w okresie 1951−2006. W kilku innych dniach sierpnia 1992 r. 
tak e obserwowano ekstremalnie wysokie temperatury maksymalne na ponad 20% stac i.  
We wszystkich przypadkach przedstawionych w tab. 5.8, przez co na mnie  4 dni poprze-
dza ące daną dat , na terenach pozamie skich obszaru krakowskiego nie wystąpił opad 
atmosferyczny, a w dniu poprzedza ącym daną dat  nad Polską południową panowała 
sytuac a SWa, sprzy a ąca kształtowaniu si  pogody z niewielkim zachmurzeniem. ró -
nicowanie mikro- i mezoklimatyczne temperatury powietrza est zaś na lepie  widocz-
ne, gdy do danego obszaru dopływa du o energii słoneczne , gdy  dzi ki temu ró nice  
w strukturze bilansu cieplnego mi dzy ró nymi powierzchniami czynnymi w przebiegu 
dobowym są dobrze widoczne. 

Tab. 5.8. Wartości temperatury minimalne  (ºC) w Gaiku-Brzezowe , Libertowie, Balicach, 
Igołomi, Garlicy Murowane  i Miechowie oraz typ sytuac i synoptyczne  w dniach  

z na wi kszym zró nicowaniem termicznym obszaru krakowskiego  
w poszczególnych porach roku w latach 1991–1995

able  inimum air temperature  in aik rzezowa  Libert w  ali e  ołomia   
arli a urowana and ie w  to et er wit  t e type of synopti  situation on days wit   

t e lar est temperature di eren es in t e Krak w area in standard seasons in t e years

b aśnienia  GB – Gaik-Brzezowa, L – Libertów, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana,  
M – Miechów, t – ró nica temperatury powietrza mi dzy punktami pomiarowym z na wy szą i na -

ni szą temperaturą (K), s. – typ sytuac i synoptyczne  wg kalendarza T. Niedźwiedzia (1981, 2010).

planations    aik rzezowa  L  Libert w    ali e    ołomia    arli a urowana  
  ie w  t  air temperature di eren e between t e warmest and t e oldest measurement  

point K  s   type of synopti  situation a ordin  to t e alendar of synopti  situations  
by  ied wied   
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Przypadki nocy pogodnych (N≤2) i ze słabym wiatrem (v≤3,0 m·s-1) na obszarze kra-
kowskim miały mie sce przy ró nych sytuac ach synoptycznych, tak antycyklonalnych, 
ak i cyklonalnych. ane zamieszczone w tab. 5.9 ukazu ą, e w skali całego roku dwa razy 

cz ście  zdarzały si  one w sytuac ach antycyklonalnych (406 przypadków) ni  cyklonal-
nych (222 przypadki), wiosną na cz ście  w sytuac i S a, a w pozostałych porach roku 
w sytuac i Ca Ka, ponadto wiosną i latem tak e cz sto przy sytuac i Cc Bc, a esienią  
i zimą S SWc. Nale y ednak podkreśli , e du e ró nice temperatury minimalne  na ob-
szarze krakowskim (>4,0K) zdarza ą si  w prawie ka de  sytuac i synoptyczne , a bywa  
i tak, e mimo małego zachmurzenia lub ego braku i słabego wiatru lub ciszy atmosfe-
ryczne  zró nicowanie temperatury minimalne  nie przekracza 1,0K.

Pomiary automatyczne z lat 2007−2010 pozwala ą zweryfikowa  i uszczegółowi  
wnioski dotyczące zró nicowania termicznego tła pozamie skiego Krakowa. la punktów 
Libertów i Garlica dane są dost pne 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 cz stoś  (%) poszczególnych typów sytuac i 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

able  umber of ases l p  and t e fre uen y  of parti ular types of synopti  situation  
a ordin  to t e alendar of synopti  situations by  ied wied    in seasons durin   

lear ni ts  wit  weak wind  m s  in t e Krak w area in t e years 

b aśnienia  p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, w – wskaźnik.

planations  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter  w  inde

8.09.2009 r. Na pierw scharakteryzowane zostaną wyniki pomiarów w Libertowie i Garli-
cy w okresie 1.07.2007−30.06.2009 r. a ą one zwłaszcza w przypadku Garlicy o wiele bar-
dzie  kompletny materiał do analizy ni  prezentowane wcześnie  dane tradycy ne, gdzie 
brakowało pomiarów temperatury maksymalne  i nie mo na było obliczy  m.in. średnie  
temperatury dobowe . Pomiary w obu punktach wykonywane były co 2 minuty, wartości 
temperatury maksymalne  i minimalne  wyznaczono dla okresu doby termiczne  (od 18 
do 18 UTC), a średnią dobową obliczono na podstawie wszystkich pomiarów w dobie ter-
miczne . Ponadto dla nocy (liczone  ako okres od zachodu do wschodu słońca) obliczo-
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no dla ka dego miesiąca cz stoś  wyst powania ró nic temperatury mi dzy Libertowem  
i Garlicą Murowaną o wartościach >0,0, >2,0 oraz >4,0K. 

Jak wida  w tabeli 5.10, potwierdza ą si  wcześnie sze wyniki mówiące o znacznych 
ró nicach termicznych mi dzy obiema stac ami. Przebieg średnie  miesi czne  temperatu-
ry powietrza wskazu e, e w Garlicy cały rok est chłodnie , a to głównie z powodu znacznie 
ni szych wartości temperatury minimalne ; na wi ksza ró nica w średnich miesi cznych 
temperaturach minimalnych wystąpiła we wrześniu  2,2K. rednie miesi czne wartości 
temperatury maksymalne  ma ą przez cały rok bardzo zbli one wartości na obu stac ach. 

naczne ró nice w temperaturze minimalne , a niewielkie w maksymalne  przez cały rok 
wskazu ą na koniecznoś  dokładnie szego zbadania termiki w okresie nocy. Analiza cz -
stości wyst powania ró nic temperatury mi dzy obiema stac ami w godzinach nocnych  
w przy tych zakresach pozwala stwierdzi , e we wszystkich miesiącach w Libertowie wy-
stąpiły wy sze wartości przez ponad 50% okresu nocy (ró nice dodatnie), przy czym na -
cz ście  taka sytuac a miała mie sce w sierpniu (80,2%), a na rzadzie  w grudniu (51,6%). 
Generalnie półrocze ciepłe charakteryzu e wi ksza cz stoś  ró nic dodatnich i wtedy te  

b aśnienia  m – miesiąc, r – rok, L – Libertów, GM – Garlica Murowana,  
L–GM – cz stoś  ró nic temperatury mi dzy Libertowem a Garlicą Murowaną.

planations  m  mont  r  year  L  Libert w    arli a urowana   
L   fre uen y of air temperature di eren es between Libert w and arli a urowana

Tab. 5.10. rednie miesi czne i roczne wartości temperatury dobowe  (t. śr.), maksymalne  (t.maks.), 
minimalne  (t.min.) i dobowe  amplitudy temperatury powietrza (ampl.) w Libertowie  

i Garlicy Murowane  w okresie 07.2007–06.2009 r. oraz cz stoś  (%) ró nic temperatury  
mi dzy Libertowem i Garlicą o wartościach >0,0, >2,0 oraz >4,0K w godzinach nocnych

able  ean mont ly and annual alues of daily air temperature t r  ma imum air temperature 
t maks  minimum air temperature t min  and daily temperature ran e ampl  in Libert w   

and arli a urowana in t e period  to et er wit  t e fre uen y  of air 
temperature di eren es between Libert w and arli a and K durin t e ni t time
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na cz ście  wyst pu ą du e ró nice temperatury; we wrześniu ponad 27% wszystkich ró -
nic wskazu e, e w Libertowie est cieple  ni  w Garlicy o ponad 4K. Potwierdza to zatem 
stwierdzone wcześnie  wi ksze zró nicowanie termiczne obszaru pozamie skiego Krako-
wa w półroczu ciepłym ni  chłodnym. Na wi kszą ró nic  u emną w badanym okresie 
stwierdzono 7 września 2007 r. o godz. 00 40−00 42 UTC, kiedy w Garlicy było cieple  
ni  w Libertowie o 4,1K, natomiast na wi ksza ró nica dodatnia wystąpiła 27 kwietnia 
2009 r., kiedy to w godz. 22 42−23 12 w Libertowie było cieple  ni  w Garlicy o ponad 9K 
(9,0−9,7K). Warto w tym mie scu nadmieni , e w dniach 26−28.04.2009 r. nad Polską 
południową panowała sytuac a 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 du e dodatnie ró nice tem-
peratury mi dzy Libertowem i Garlicą, przekracza ące 7,0K. 

Tabela 5.11 przedstawia liczb  dni charakterystycznych w Libertowie i Garlicy  
w okresie 07.2007−06.2009 r. W Libertowie est wi ce  dni z mrozem, ale mnie  dni bardzo 
mroźnych ni  w Garlicy, co ponownie wskazu e na cz ste tworzenie si  tam zastoisk chłod-
nego powietrza, które szczególnie sprzy a ą lokalnemu wyst powaniu bardzo niskich war-
tości temperatury powietrza. W Libertowie est ponadto wi ce  dni gorących i upalnych ni   
w Garlicy, co ednak nie przekłada si  na znacząco wy sze średnie miesi czne temperatury 
maksymalne w porównaniu z Garlicą. W Garlicy 
cały rok amplitudy dobowe temperatury są wy -
sze ni  w Libertowie (tab. 5.4), a przedstawione 
wskaźniki świadczą o tym, e spowodowane est 
to głównie znacznymi spadkami temperatury w 
nocy.

Rycina 5.9 przedstawia przebiegi dobowe 
średnich wartości godzinnych temperatury w Li- 
bertowie i Garlicy w porach roku. Nocą w Li-
bertowie est zwykle cieple  ni  w Garlicy, co 
wskazu e na przewag  sytuac i inwersy nych i od 
wiosny do esieni ró nice mi dzy wartościami 
godzinnymi z obu stac i si ga ą 1,5−2,0K. imą 
ró nice te male ą i nie przekracza ą 1K. W Garlicy 
tempo wzrostu temperatury po wschodzie słońca  
i spadku temperatury w godzinach wieczornych 
est wi ksze ni  w Libertowie, co powodu e, e  

w godzinach przedpołudniowych w Garlicy od 
wiosny do esieni est cieple  ni  w Libertowie. 

bie stac e są poło one na płaskich wierzchowi-
nach, w terenach rolniczych, wi c ró nice w tem-
pie zmian temperatury mogą by  związane nie  
z u ytkowaniem rolniczym, ale z podło em geo-
logicznym i pokrywą glebową; Libertów zna du e 
si  na utworach fliszowych, zaś Garlica na kredo-
wych skałach w glanowych i w okolicy stac i (lecz 
nie w bezpośrednim e  sąsiedztwie) zna du ą si  

b aśnienia  w – wskaźnik, d. upalne 
– dni upalne, d. gorące – dni gorące, 

d. mroźne – dni mroźne, d. b. m. – dni 
bardzo mroźne.

planations  w  inde   
d  upalne  ery ot days  d  or e  ot 

days  d  mro ne  frosty days   
d  b  m   ery frosty days

Tab. 5.11. 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 

Libertowie i Garlicy Murowane   
w okresie 07.2007–06.2009 r.

able  umber of ery ot days 
t ma  ot days t ma  

frosty days t ma  and  
ery frosty days t ma   

in Libert w and arli a urowana  
in t e period 
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wychodnie tych utworów, czyli izolowane skałki. rednie przebiegi dobowe potwierdza ą 
wcześnie sze wyniki, e wi ksze ró nice temperatury mi dzy stac ami wyst pu ą w półro-
czu ciepłym ni  chłodnym i nocą ni  w dzień. 

Warunki termiczne Garlicy we wszystkich przedstawionych analizach awią si  ako 
wyraźnie odmienne i nieco nietypowe w porównaniu z pozostałymi stac ami. Wspomnia-
ne porównanie Garlicy z Miechowem potwierdziło co prawda, e północna cz ś  obszaru 
krakowskiego est istotnie chłodnie sza nocą ni  cz ś  południowa, ale aby dodatkowo 
sprawdzi  słusznoś  te  tezy, porównano wyniki pomiarów z Garlicy z danymi z Lepianki 
Cza owskie  koło Jerzmanowic, z okresu 07.2007−12.2009 r., udost pnione dzi ki uprze -
mości Pracowników Katedry Klimatologii Uniwersytetu ląskiego. Punkt pomiarowy  
w Lepiance, mimo niewielkie  odległości od Garlicy, est poło ony ponad 200 m wy e  od 
te  stac i i ponad 150 m wy e  ni  Libertów, na wierzchowinie, co est istotne przy inter-
pretac i wyników porównań.  drugie  strony est to edyny punkt w pobli u Garlicy, gdzie 
prowadzone są pomiary meteorologiczne z cz stością odpowiednią dla potrzeb ninie -
sze  pracy, a zarazem punkt poło ony na obszarze wy ynnym w pobli u Krakowa. ane  
z Lepianki porównano z danymi z Garlicy oraz z Libertowa i w tym celu na pierw prze-
prowadzono redukc  danych z tych dwóch punktów, aby otrzyma  dane 10-minutowe.  
W serii pomiarowe  z Lepianki wystąpiły przerwy, braku e danych z okresu 11.2007−03.2008 r.,  
zaś w przypadku Garlicy i Libertowa są du e braki w styczniu 2009 r., wi c te miesiące  
wyłączono z analizy. aniechano sprowadzania danych do edne  wysokości n.p.m., kie-
ru ąc si  zaleceniami . Goldreicha, opisanymi w rozdziale 1, natomiast uwzgl dniono 
wpływ du e  ró nicy wysokości w analizie poni e . Ryc. 5.10 przedstawia średnie mie-

Ryc. 5.9. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w Libertowie i Garlicy Murowane  
w porach roku w okresie 07.2007–06.2009 r.

i ure  ean ourly alues of air temperature  in Libert w and arli a urowana  
in seasons of t e period 



Ryc. 5.10. rednie miesi czne wartości temperatury (ºC) dobowe  (a), maksymalne  (b),  
minimalne  (c) i dobowe  amplitudy temperatury (d) w Garlicy Murowane ,  

Lepiance Cza owskie  i Libertowie w wybranych okresach w latach 2007–2009

i ure  ean mont ly alues of daily a  ma imum b  minimum  air temperature  
to et er wit  a daily temperature ran e d   in arli a urowana  Lepianka za owska  

and Libert w in t e sele ted periods between  and 



Ryc. 5.11. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w Libertowie, Rzozowie,  
Jeziorzanach, Modlniczce i Garlicy Murowane  w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean ourly alues of air temperature  in Libert w  zoz w  eziorzany  odlni zka 
and arli a urowana in seasons in t e period 
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si czne wartości temperatury dobowe , maksymalne , minimalne  i dobowe  amplitudy 
temperatury. Ró nice mi dzy stac ami na lepie  widoczne są w półroczu ciepłym. W Le-
piance we wszystkich miesiącach temperatura maksymalna przy mu e na ni sze wartości 
w porównaniu z pozostałymi stac ami; średnia ró nica mi dzy wartościami z Libertowa  
i Lepianki wynosi 2,7K. W przypadku temperatury minimalne  wartości z Lepianki plasu ą 
si  mi dzy na ni szymi wartościami dla Garlicy i na wy szymi dla Libertowa (średnia ró -
nica mi dzy wartościami z Libertowa i Garlicy wynosi 1,8K), a średnie temperatury dobo-
we są na ni sze w Lepiance i na wy sze w Libertowie (średnia ró nica to 1,3K). Na wi ksze 
ró nice mi dzy stac ami wyst pu ą w przypadku amplitudy temperatury, która est na ni -
sza w Lepiance i na wy sza w Garlicy (średnia ró nica to 3,4K). estawienie danych z Le-
pianki i Libertowa ukazu e wpływ głównie wspomniane  wcześnie  ró nicy wysokości obu 
stac i, tzn. w Lepiance est chłodnie  ni  w Libertowie i wyst pu ą tam mnie sze amplitudy 
dobowe z uwagi na poło enie ponad 150 m wy e , lecz zaobserwowane ró nice wartości 
temperatury są znacząco wi ksze, ni  by to wynikało z te  ró nicy wysokości, co potwier-
dza zdecydowane uprzywile owanie termiczne południowe  cz ści obszaru krakowskie-
go wzgl dem cz ści północne  i mo e wynika  m.in. z własności podło a związanych  
z budową geologiczną oraz pokrywą glebową. Natomiast zestawienie danych z Garlicy  
i Lepianki est szczególnie interesu ące w przypadku temperatury minimalne . W Lepian-
ce zazwycza  wyst pu ą wartości wy sze ni  w Garlicy, co potwierdza, e Garlica zna du e 
si  w strefie ob te  inwers ami powietrza, ale zdarza ą si  te  sytuac e odwrotne, co nigdy 
nie ma mie sca w przypadku Garlicy i Libertowa. Potwierdza to ponownie odmiennoś  
termiczną północne  i południowe  cz ści omawianego obszaru.

Tło pozamie skie Krakowa w zachodnie , w sze  cz ści doliny Wisły mo na dokład-
nie  scharakteryzowa  przy u yciu danych z pomiarów automatycznych wykonanych  
w Modlniczce, Jeziorzanach, Rzozowie, a tak e Libertowie i Garlicy w okresie 24.03.2009− 
28.01.2010 r. Pomiary te pozwala ą uzyska  informac e nie tylko z dna doliny i otacza ą-
cych dolin  wierzchowin, ale tak e z punktów poło onych mnie  wi ce  w połowie dy-
stansu mi dzy tymi skra nymi lokalizac ami, na skłonie Wy yny i Wysoczyźnie. Ponadto 
dane z Jeziorzan pozwala ą zweryfikowa , na ile dane z Balic reprezentu ą warunki poza-
mie skie, gdy  punkt pomiarowy w Jeziorzanach (211 m n.p.m.) est poło ony w obszarze 
wie skim, zaś stac a w Balicach (237 m n.p.m.) – na terenie portu lotniczego, a oba punk-
ty reprezentu ą wkl słe formy terenu  Jeziorzany − dno doliny Wisły, a Balice − obni e-
nie tektoniczne wypełnione utworami mioceńskimi i czwartorz dowymi, wznoszące si  
40−60 m nad doliną Wisły (German 2007). Pomiary z Balic były i są uznawane za dane  
z obszaru pozamie skiego, ale obecnoś  wcią  rozwi a ącego si  portu lotniczego w bezpo-
średnim otoczeniu stac i est czynnikiem, który mo e powodowa  obcią enie 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-minutowe , zredukowano do danych co 5 minut ce-
lem porównania z innymi punktami).  uwagi na dost pnoś  kompletnych danych synchro-
nicznych z wszystkich wymienionych pi ciu punktów w poni sze  analizie uwzgl dniono 
wyniki pomiarów z nast pu ących okresów

1) wiosna  25.03−19.05.2009 r.;
2) lato  16.07−31.08.2009 r.;
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3) esień  9.09−30.11.2009 r.;
4) zima  1.12−28.01.2010 r.

la ka de  pory roku i dla ka dego punk-
tu pomiarowego obliczono średnią temperatu-
r  maksymalną, minimalną, dobową i średnią 
amplitud  dobową (tab. 5.12), przy czym dla 
zimy obliczenia wykonano dla dwóch okresów, 
co było konieczne dla wykonania porównania 
warunków termicznych zachodnie  i wschod-
nie  cz ści doliny, opisanego w dalsze  cz ści 
rozdziału. Wspomniana powy e  asymetria  
termiczna po awia si  ponownie, ale powy e  
50 m ponad dnem doliny, natomiast w poło-
wie wysokości mi dzy dnem doliny i wierz-
chowinami nie obserwu e si  istotnych ró -
nic adnego wskaźnika termicznego mi dzy 
północną i południową cz ścią omawianego 
obszaru (Rzozów i Modlniczka), wida  zaś 
istotne ró nice mi dzy tymi dwoma punktami 
a dnem doliny (Jeziorzany) i wierzchowinami 
(Libertów i Garlica). Na wi ksze zró nicowa-
nie temperatury od wiosny do esieni wyst -
pu e nocą, co obrazu ą ró nice w temperatu-
rze minimalne ; na wi ksze były wiosną  3,2K  
(Jeziorzany  3,3 C, Libertów  6,5 C). Nato-
miast zimą zró nicowanie termiczne w dzień 
i w nocy (odpowiednio t.maks. i t.min.) kształ-
tu e si  na prawie takim samym poziomie  
(1,0 i 0,9K), przy czym warto zwróci  uwag , 
e zimą temperatura minimalna est na mnie  

zró nicowana w całym roku. W świetle war-
tości średnie  dobowe  temperatury od wiosny 
do esieni na cieple  było w Libertowie, a na -
chłodnie  w Garlicy, zaś wartości średnie  tem-
peratury minimalne  wskazu ą, e na cieple  
było tak e zawsze w Libertowie, ale na chłod-
nie  w Jeziorzanach. imą natomiast na cieple  
było w Jeziorzanach, przy czym ró nice mi -
dzy stac ami były na mnie sze w całym roku 
(0,6K). Potwierdza si  zatem, e nocą przez 
cały rok na badanym obszarze cz sto wyst pu e 
inwers a temperatury, co zna du e odzwiercie-
dlenie w średnich sezonowych temperaturach 
minimalnych, ale powy e  50 m ponad dnem 

b aśnienia  w – wskaźnik, L – Libertów,  
R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, 

GM – Garlica Murowana.

planations  w  inde  L  Libert w   
  zoz w    eziorzany  o  odlni zka  

  arli a urowana

Tab. 5.12. rednie sezonowe wartości  
temperatury maksymalne  (t.maks.),  

minimalne  (t.min.), średnie  dobowe  (t.śr.)  
i amplitudy dobowe  (ampl.) (ºC)  

w Libertowie, Rzozowie, Jeziorzanach, 
Modlniczce i Garlicy Murowane   

w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  ean seasonal alues  
of ma imum t maks  minimum t min   
and mean daily t r  air temperature   
to et er wit  daily temperature ran e 

ampl   in Libert w  zoz w  eziorzany  
odlni zka and arli a urowana  
in t e period 
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doliny wyst pu e wyraźna asymetria termiczna  mi dzy cz ścią północną i południową 
omawianego obszaru, cz ś  północna est wyraźnie chłodnie sza. Temperatura maksy-
malna wykazu e niewielkie zró nicowanie mi dzy punktami pomiarowymi, co wskazu e, 
e na ró nice w średnie  amplitudzie dobowe  wpływ ma głównie temperatura minimalna 

i rzeczywiście − na wi ksze wartości amplitudy charakteryzu ą we wszystkich porach roku 
Jeziorzany (dno doliny), a na mnie sze Libertów (wierzchowina). W dalsze  cz ści roz-
działu est ukazane porównanie danych z Libertowa i Chorągwicy, wykonane, aby spraw-
dzi , czy odmiennoś  termiczna Libertowa wynika np. z wadliwego usytuowania punktu 
pomiarowego. 

rednie wartości godzinne dla poszczególnych pór roku przedstawia ryc. 5.11. Niety-
powy przebieg temperatury w Libertowie w godzinach porannych, od wiosny do esieni, 
est spowodowany zasłoni ciem horyzontu na stac i od strony wschodnie  przez drzewa. 

W dzienne  porze doby we wszystkich porach roku temperatura we wszystkich punktach 
est bardzo zbli ona, edynie w dnie doliny (Jeziorzany) est wyraźnie cieple  ni  w pozo-

stałych mie scach. W nocy natomiast od wiosny do esieni tworzy si  wyraźna inwersy na 
stratyfikac a termiczna. W Libertowie est znacznie cieple ni  na pozostałych stac ach, 
na chłodnie  est w Garlicy i Jeziorzanach, a stac e poło one 50 m ponad dnem doliny 
ma ą temperatury pośrednie. Na wi ksze ró nice temperatury mi dzy stac ami wyst pu ą 
nocą w lecie i si ga ą 2,9K, przy czym są to ró nice mi dzy Libertowem i Garlicą. Wspo-
mniane podobieństwo w wartościach temperatury minimalne  mi dzy Garlicą i Jeziorza-
nami, czyli stac ą poło oną w dnie doliny i 70 m ponad nim, wskazu e, e na obszarze 
krakowskim pole temperatury kształtowane est przez ró ne procesy i czynniki o ró nym 
zasi gu przestrzennym. imą natomiast obserwu e si  znacznie mnie sze zró nicowanie 
termiczne badanego obszaru ni  w pozostałych porach roku, zwłaszcza brak wykształce-
nia si  wyraźne  stratyfikac i termiczne w nocy.

Pomiary wykonywane w Jeziorzanach mo na dodatkowo wykorzysta , porównu ąc 
e z pomiarami w Balicach, aby stwierdzi , czy usytuowanie te  stac i na terenie portu lot-

niczego ogranicza e  reprezentatywnoś  dla terenów pozamie skich, czyli czy zabudowa 
lotniska i ruch lotniczy powodu ą znaczące podwy szenie temperatury powietrza. Analiz  
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. Analizowa  mo na było edynie wartości tempera-
tury o rozdzielczości co 3 godziny z uwagi na dost pnoś  danych z Balic. Współczynnik 
korelac i liniowe  dla badanych serii (liczebnoś  próby n 2019) est równy 0,993, a test 
znaków wykazał wyst powanie statystycznie istotne  ró nicy (p>0,05) mi dzy wartościa-
mi średnimi z obu serii. T  statystyk  nieparametryczną, dost pną w pakiecie statystycz-
nym Statistica, zastosowano z uwagi na to, e serie pomiarowe nie charakteryzowały si  
rozkładem normalnym. rednia ró nica temperatury mi dzy stac ami dla całego okresu 
wynosi -0,3K, co oznacza, e w Jeziorzanach est cieple  ni  w Balicach – średnio o 0,3K. 

ane podzielono na pory roku w nast pu ący sposób  
1) wiosna  24.03−19.05.2009 r.;
2) lato  16.07−31.08.2009 r.;
3) esień  1.09−30.11.2009 r.;
4) zima  1.12.2009−28.01.2010 r.
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Ró nice mi dzy stac ami w średnie  sezonowe  temperaturze liczone  ze wszystkich 
terminów wyniosły -0,5K wiosną, -0,3K latem, -0,1K esienią i -0,4K zimą; za ka dym 
razem nieco cieple  było w Jeziorzanach. Aby sprawdzi , czy zaobserwowane ró nice  
w wartościach średnich są istotne statystycznie, zastosowano test znaków. We wszystkich 
przypadkach ró nice były istotne statystycznie na poziomie p>0,05. Tabela 5.13 przed-
stawia cz stoś  wyst powania dodatnich (tzn. w Balicach est cieple  ni  w Jeziorzanach)  
i u emnych (tzn. w Balicach est chłodnie  ni  w Jeziorzanach) ró nic temperatury mi -
dzy stac ami w porach roku. Ró nice temperatury >1,0K mi dzy stac ami na cz ście  
wystąpiły latem (16,7%), na rzadzie  zimą (3,8%), przy czym bardzo rzadko przekracza ą 
one 2,0K, na cz ście  wiosną (5,5K). Ró nice u emne wystąpiły około dwa razy cz ście  
ni  dodatnie wiosną i latem, a ak wspomniano wcześnie  − dla obszaru pozamie skiego  
w okolicach Krakowa charakterystyczne est wi ksze zró nicowanie termiczne w ciepłe  
porze roku ni  w chłodne .

Rycina 5.12 przedstawia średnie wartości ró nicy temperatury mi dzy Balicami i Je-
ziorzanami w poszczególnych terminach i porach roku. W świetle wartości średnich, zimą 
przez całą dob  w Jeziorzanach było cieple  ni  w Balicach, zwłaszcza w godzinach około-
południowych – o ponad 1,0K, a w pozostałych porach roku nocą w Balicach było cieple   
o 0,5–0,8K, zaś w dzień – w Jeziorzanach o 0,8–1,5K. dmiennoś  warunków termicz-
nych na obu stac ach mo e mie  związek z bliskim poło eniem punktu w Jeziorzanach 
wzgl dem koryta Wisły i ociepla ącym wpływem wód prowadzonych przez rzek  zimą, 
przy u emnych temperaturach powietrza, a ochładza ącym w pozostałych porach roku. 

b aśnienia  w – wiosna, l – lato, 
 – esień, z – zima, r – rok.

planations  w  sprin  l  summer   
  autumn  z  winter  r  year

Tab. 5.13. Cz stoś  (%) wyst powania 
dodatnich i u emnych ró nic  

temperatury (∆t, K) mi dzy Balicami 
i Jeziorzanami w porach roku  
w okresie 3.2009–01.2010 r.

able  re uen y  of positi e 
and ne ati e air temperature di eren es
∆t, K  between ali e and eziorzany in 
seasons in t e period 

Ryc. 5.12. rednie wartości ró nicy temperatury 
powietrza (K) mi dzy Balicami i Jeziorzanami  

w poszczególnych terminach i porach roku  
w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean alues of air temperature  
di eren e K between ali e and eziorzany 

in parti ular ours and seasons  
in t e period 
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Aby sprawdzi , czy zaobserwowane ró nice w wartościach średnich z poszczególnych 
terminów są istotne statystycznie, podobnie ak przy średnich sezonowych, zastosowano 
test znaków. kazało si , e w wi kszości przypadków ró nice są istotne statystycznie na 
poziomie p>0,05, odmienna sytuac a wystąpiła edynie w przypadku godzin 00, 03, 18  
i 21UTC esienią oraz 00 i 21UTC wiosną. Mo na zatem przypuszcza , e pomiary na 
stac i w Balicach reprezentu ą co prawda teren pozamie ski, ale z mierzalnym, cho  re-
latywnie niewielkim wpływem antropogenicznym, wynika ącym z obecności zabudowy 
portu lotniczego. 

We wschodnie , szersze  cz ści doliny Wisły, pomia-
ry ma ące na celu rozpoznanie termiki obszarów poza-
mie skich przeprowadzono w trzech punktach  na Cho-
rągwicy (wierzchowina Pogórza Wielickiego, na wy szy 
punkt tego mezoregionu  436 m n.p.m.), w Przylasku Ru-
sieckim (dno doliny Wisły, 190 m n.p.m.) i w Kocmyrzo-
wie (wierzchowina Płaskowy u Proszowickiego, 299 m 
n.p.m.). Pomiary w opisanych punktach rozpocz to we 
wrześniu 2009 r. Jesień zostanie scharakteryzowana na 
podstawie danych z okresu 9.09−30.11.2009 r., zaś zima 
– 1.12.2009−15.01.2010 r. 

Tabela 5.14 prezentu e średnie sezonowe wartości  
t.śr., t.maks., t.mini amplitudy dobowe  w esieni 2009 r. i zi-
mie 2009/2010 r. na analizowanych stac ach. W obu po-
rach roku w dzienne  porze doby (co reprezentu ą war-
tości t.maks.) widoczny est spadek temperatury w profilu
pionowym. Na Chorągwicy, na wy szym punkcie, est 
na chłodnie , a w Przylasku Rusieckim, punkcie na ni e  
poło onym – na cieple . W Kocmyrzowie est wyraźnie 
cieple  ni  na Chorągwicy, a punkt ten est poło ony 
około 130 m ni e . imą ró nice temperatury mi dzy 
stac ami są ni sze ni  esienią, co est zgodne z wcześnie  
prezentowanymi wynikami o na mnie szym zró nico-
waniu termicznym obszarów pozamie skich zimą. Nocą 
(co reprezentu ą wartości t.min.) esienią uwidacznia si  
cz sty inwersy ny rozkład temperatury powietrza, przy 
czym temperatura na obu wierzchowinach, mimo ponad  
130-metrowe  ró nicy wysokości, est podobna, w Koc-
myrzowie (6,1 C) est prawie taka sama ak na Chorą-
gwicy (6,0 C), co potwierdza, e wi ksze ró nice tempe-
ratury w dzień wynika ą z wpływu innych czynników ni  
rzeźba terenu. apewne nie bez znaczenia est poło enie 
Kocmyrzowa na obszarze wyst powania czarnoziemów, 
wykształconych na podło u kredowym. Są to tzw. gleby 
ciepłe, o korzystne  strukturze gruzełkowe . e wzgl du 
na ich przydatnoś  do uprawy nawet bardzo wymaga ą-

Tab. 5.14. rednie wartości 
temperatury maksymalne   
(t.maks.), minimalne  (t.min.), 

średnie  dobowe  (t.śr.)  
i amplitudy dobowe  (ampl.) 

(ºC) esienią 2009 i zimą 
2009/2010 r. w Chorągwicy, 

Przylasku Rusieckim i Kocmy-
rzowie

able  ean alues of ma
imum t  maks  minimum  

t min  and mean daily t r   
air temperature  to et er  
wit  a daily temperature  

ran e ampl   in autumn 
 and winter  

at or wi a  rzylasek  
usie ki and Ko myrz w

b aśnienia  w – wskaźnik,  
Ch – Chorągwica, PR – Przyla-
sek Rusiecki, K – Kocmyrzów.

planations  w  inde   
  or wi a    rzyla

sek usie ki  K  Ko myrz w
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cych roślin, wi kszoś  obszaru ich wyst powania na Płaskowy u Proszowickim za mu ą 
pola orne. Sprzy a to intensywnemu nagrzewaniu si  w dzień i wychładzaniu nocą. imą 
średnie wartości temperatury minimalne  są na wszystkich stac ach prawie takie same, 
co wskazu e na rzadkie wyst powanie sytuac i inwersy nych. To związane est z wi kszą 
cz stością dni pochmurnych w okresie zimowym, z niskim zachmurzeniem warstwowym, 
co ogranicza tak dopływ promieniowania słonecznego, ak te  tempo wypromieniowa-
nia z podło a. Rozkład przestrzenny średnie  temperatury dobowe  w obu porach roku 
wskazu e, e na Chorągwicy est zawsze na chłodnie , zaś na cieple  est esienią w Kocmy-
rzowie (9,3 C, ale Przylasek  9,2 C), a zimą w Przylasku, co wskazu e, e we wschodnie  
cz ści doliny Wisły na obszarze krakowskim przewa a nieinwersy ny rozkład temperatury 
w profilu pionowym. Wartości średnie  amplitudy temperatury są w obu porach roku na -
wi ksze dla dna doliny, przede wszystkim z powodu na wy szych maksimów temperatury 
w porównaniu do innych punktów.

Rycina 5.13 przedstawia średnie przebiegi dobowe temperatury esienią i zimą. Ana-
liza wykresów potwierdza wcześnie sze wyniki, e w obu porach roku w dzień zazwycza  
wyst pu e normalne uwarstwienie temperatury powietrza we wschodnie  cz ści doliny 
Wisły na obszarze krakowskim, a w nocy esienią rozwi a si  układ inwersy ny, zaś zimą 
– nie zaobserwowano takiego z awiska. 

Porównanie warunków termicznych zachodnie  i wschodnie  cz ści doliny Wisły mo -
na zrealizowa  dla esieni (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 nale y uwzgl dnia  krótszy okres 
pomiarowy) i 5.14. Na Chorągwicy, poło one  podobnie ak Libertów na wierzchowinie 
Pogórza Wielickiego, ale około 100 m wy e , est chłodnie , przy czym esienią ró nica 
w średnie  temperaturze maksymalne  wynosi 1,1K, a w minimalne  zaledwie 0,1K, zaś 
zimą ró nice mi dzy stac ami wynoszą do 0,5K tak dla temperatury maksymalne , ak te  
minimalne  i średnie  dobowe . Mo na zatem stwierdzi , e warunki termiczne Libertowa 
i Chorągwicy, zwłaszcza nocą, ró nią si  przede wszystkim z powodu ró nicy wysokości 
mi dzy stac ami. ba punkty reprezentu ą warunki panu ące na wierzchowinach Pogórza 
Wielickiego w okolicy Krakowa, a wy ątkowoś  termiczna Libertowa w porównaniu z in-
nymi stac ami obszaru krakowskiego, wspominana wcześnie , nie wynika np. z usytuowa-
nia stac i w mało reprezentatywnym punkcie. 

estawienie danych dla Jeziorzan i Przylasku Rusieckiego pokazu e, e zachodnia 
cz ś  dna doliny Wisły była esienią zimnie sza ni  wschodnia (w przypadku temperatury 
minimalne  nawet o 1,6K) i charakteryzowała si  wi kszymi amplitudami temperatury, co 
potwierdza wcześnie sze wyniki porównań mi dzy Balicami i Igołomią, przy czym pami -
ta  nale y, e punkt w Przylasku poło ony est w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników 
wodnych, co prawda niewielkich, ale ednak mogących powodowa  obni enie maksimów 
temperatury, podwy szenie minimów i zmnie szenie amplitud. imą temperatury  mini-
malna i średnia były w obu punktach niemal identyczne, zaś temperatury maksymalne 
ró niły si  o 0,6K (wy sze w Jeziorzanach), co potwierdza na mnie sze zró nicowanie ter-
miczne obszaru krakowskiego zimą. 

Garlica reprezentu e wierzchowin  Wy yny Miechowskie , a Kocmyrzów – wierzcho-
win  Płaskowy u Proszowickiego i, ak wskazu e zestawienie danych dla tych punktów  
z tab. 5.12 i 5.14, mi dzy obiema stac ami widoczne są wyraźne ró nice termiczne, mimo 
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e obie stac e le ą na zbli one  wysokości bezwzgl dne  (270 i 299 m n.p.m.). Jesienią tem-
peratura minimalna est znacząco wy sza w Kocmyrzowie (6,1 C) ni  w Garlicy (4,4 C). 
Jest to kole na przesłanka przemawia ąca za tym, e zachodnia cz ś  doliny Wisły na ob-
szarze krakowskim est chłodnie sza od wschodnie . Chocia  temperatura maksymalna 
est o 0,3K wy sza w Garlicy ni  w Kocmyrzowie, to średnia temperatura dobowa esieni 
est o 0,8K wy sza w Kocmyrzowie, przy średnie  amplitudzie ni sze  o 2,2K. imą tem-

peratura maksymalna na obu stac ach est taka sama, ale temperatura minimalna w Koc-
myrzowie est o 0,9K wy sza, zatem widoczne est zmnie szenie kontrastów termicznych 
charakterystyczne dla zimy, lecz tak e wyraźne uprzywile owanie termiczne wschodnie  
cz ści doliny Wisły.

Biorąc pod uwag  wszystkie dost pne dane z terenów pozamie skich, wyznaczono  
w ka de  porze roku (w analizowanych podokresach) noc (rozumianą ako okres od za-

Ryc. 5.13. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) esienią 2009 r.  
i zimą 2009/2010 r. w Kocmyrzowie, Chorągwicy i Przylasku Rusieckim

i ure  ean ourly alues of air temperature  in autumn   
and winter  in Ko myrz w  or wi a and rzylasek usie ki
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chodu do wschodu słońca) z na wi kszym zró nicowaniem termicznym obszaru krakow-
skiego (tab. 5.15). Wiosną est to ponownie 27.04.2009 r., dzień wspomniany u  przy 
porównaniu danych z Libertowa i Garlicy z lat 2007−2009. Jak wida , te  nocy w Jeziorza-
nach było eszcze chłodnie  ni  w Garlicy i tylko tam zanotowano temperatur  u emną. 
W analizowane  cz ści lata 2009 r. na wi ksze zró nicowanie termiczne wystąpiło 17.08; 
na ni sza temperatura wystąpiła w Garlicy, a na wy sza tradycy nie w Libertowie. Wida  
ednak, e północna cz ś  badanego obszaru (Modlniczka, Garlica) była o kilka stopni 

chłodnie sza od cz ści południowe . W dolinie Wisły panowała wtedy cisza atmosferycz-
na, edynie na wierzchowinie Pogórza Wielickiego w Libertowie zanotowano słaby wiatr 
z kierunku SW, niebo było bezchmurne. W dniu poprzedza ącym, czyli 16.08 nad Pol-
ską południową panowała sytuac a synoptyczna SWa, a 17.08 nastąpiła zmiana na Wc 
(Niedźwiedź 2010). d 14 do 21.08 nie wystąpiły opady atmosferyczne, za to rano no-
towano ros , z wy ątkiem 18.08. Jesienią na wi ksza ró nica temperatury miała mie sce 
w dniu 20.11, kiedy to ponownie w Jeziorzanach było na chłodnie , a ponadto tylko tam 
wystąpiła temperatura u emna. W tym samym momencie we wschodnie  cz ści dna doli-
ny Wisły (Przylasek Rusiecki) temperatura była wy sza o 2,3K. Na cieple  było tym razem 
nie w Libertowie, ale na Chorągwicy. Tak e porównanie Garlicy z Kocmyrzowem wska-
zu e, e cała wschodnia cz ś  doliny Wisły była cieple sza od cz ści zachodnie  o 2−3K,  
a w cz ści zachodnie  tereny południowe były znacząco cieple sze od północnych, tak e  
o 2−3K. Nad Polską południową od 18 do 22.11 panowała sytuac a synoptyczna Wa, noce 
były bezchmurne, dni słoneczne, a 20.11 na wszystkich stac ach zanotowano słaby wiatr 
z kierunku SW. imą zanotowano na wi ksze ró nice termiczne w dniu 25.12, przy czym 
warto zauwa y , e panowały wtedy niezwykle wysokie ak na zim  temperatury. Ponadto 
od 21 do 25.12 w Tatrach wiał wiatr halny, a nad Polską południową 21 i 22.12 panowała sy-
tuac a 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 wcześnie  
pokrywa śnie na prawie całkowicie stopniała. Na obszarze krakowskim w dniu 25.12 wiał 
słaby wiatr, przy czym na ka de  stac i z innego kierunku, ale generalnie mo na stwierdzi , 
e w dolinie był to wiatr z kierunku , a na wierzchowinie po stronie południowe  – wiatr 

z kierunku SW. Cyrkulac a lokalna na obszarze krakowskim est znana edynie w ogólnych 
zarysach, brak szczegółowych badań o du e  rozdzielczości przestrzenne , mo na ednak 
domniemywa , e w sytuac i kiedy trudno określi  kierunek adwekc i mas powietrza nad 
Krakowem, silnie  uwidacznia si  wpływ te e cyrkulac i lokalne  na kształtowanie zró -
nicowanego pola wiatru w mezoskali. W takich warunkach zachodnia cz ś  doliny Wisły 
wy ątkowo okazała si  cieple sza od cz ści wschodnie , nawet o 4K, ale tak ak poprzednio, 
w cz ści zachodnie  tereny poło one na południu były cieple sze ni  na północy nawet  
o 8K. Tak du e ró nice wyst pu ące przy tak dynamicznych warunkach pogodowych 
mogą by  związane z wyst powaniem mie scowo płatów śniegu w bezpośrednim sąsiedz-
twie niektórych punktów pomiarowych, niestety nie było mo liwości śledzenia tworzenia 
si  i zanikania pokrywy śnie ne  we wszystkich mie scach prowadzenia pomiarów.

Powy sze rozwa ania prowadzą do wniosku, e na wi ksze ró nice temperatury po-
wietrza na obszarze krakowskim związane są z wyst powaniem silne  inwers i termiczne , 
kiedy temperatura na wierzchowinach mo e by  nawet o 9K wy sza ni  w dolinie, a ponad-
to w dolinie temperatura mo e w takich sytuac ach spada  poni e  zera mimo relatywnie 
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wysokich temperatur dodatnich na pozostałym obszarze. Chodzi tu o wyst powanie 
temperatury u emne  na wysokości 3−4 m n.p.g., a nie np. przy gruncie. Niewątpliwie 
tworzeniu si  takich warunków sprzy a wyst powanie w Tatrach wiatru halnego. Warto  
w tym mie scu zaznaczy , e wiatry fenowe mogą wyst powa  w tym samym czasie w wie-
lu mie scach w Karpatach Polskich, ale cz sto zdarza si , e wyst pu ą np. tylko w Tatrach. 
W ninie sze  pracy brano pod uwag  tylko przypadki wyst powania halnego w Tatrach, 
bez wzgl du na to, czy równocześnie podobne z awisko miało mie sce w innych cz ściach 
Karpat Polskich, gdy  mimo około 100-kilometrowe  odległości Krakowa od Tatr, ró -
ne skutki wiatru halnego są odczuwalne na obszarze krakowskim. Sytuac a inwersy na  
w Krakowie est pot gowana przez napływ ciepłego powietrza nad obszar miasta, przy 
czym na wyraźnie  powietrze to przepływa ponad doliną i ponad znacznie chłodnie szym 
powietrzem tam zalega ącym.

Przedstawione dotychczas analizy opiera ą si  na danych ze stałych punktów pomia-
rowych. Cennym uzupełnieniem takich badań są prze azdy pomiarowe, które pozwala ą 
rozpozna  warunki termiczne na całe  trasie prze azdu, czyli w przekro u przez cały bada-
ny teren, a nie tylko w wybranych punktach. zi ki temu mo na zweryfikowa  wątpliwo-
ści, czy ró nice zaobserwowane w danych z pomiarów stac onarnych nie wynika ą np. ze 
szczególnego poło enia akiegoś punktu pomiarowego. Na obszarze krakowskim w latach 
2007−2009 wykonano kilkanaście prze azdów pomiarowych we współpracy w akładem 
Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Bokwa, Szymanowski, w dru-
ku). Rycina 5.14 przedstawia trasy przykładowych prze azdów pomiarowych wykonanych 
w dniach 24, 25 i 26.06.2007 r. Prze azdy wykonano w profilu N-S oraz W- , w warunkach
pogody bezchmurne  i bezwietrzne , w nocy. W dniu 24.06 nad Polską południową pano-
wała sytuac a synoptyczna Wa, w kole nym dniu była to sytuac a 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., adąc z Libertowa drogą kra ową nr 7 do Krako-
wa, a nast pnie ulicami  akopiańską, Wadowicką, Konopnickie , Krasińskiego, Mickie-
wicza, Słowackiego, 29 Listopada, polską, Wyki, Pachońskiego, Matki Ta ber, Glogera 
(ryc. 5.14) i poza granicami miasta drogą nr 778 do Garlicy Murowane . Jednorazowy 
prze azd całe  trasy trwał około 40 minut. Wszystkie wykresy temperatury otrzymane po 
opracowaniu danych uzyskanych z poszczególnych prze azdów pokazu ą podobny sche-
mat zró nicowania temperatury powietrza na badanym terenie (ryc. 5.15). W Libertowie 
temperatura była na wy sza na całym badanym obszarze pozamie skim i znacznie wy sza 
ni  w Garlicy, potwierdza si  zatem wyst powanie asymetrii termiczne , opisane  wcze-
śnie  i, ak wida , nie est ona właściwa edynie wybranym punktom, ale całym obszarom 
przez nie reprezentowanym. dcinek trasy od Libertowa do południowych przedmieś  
Krakowa charakteryzu e kilkustopniowy spadek temperatury; est to z azd z progu Pogó-
rza Wielickiego do doliny Wisły. Na dalszych odcinkach trasy temperatura wzrastała po 
w echaniu w obszar zabudowy mie skie . Na wy sze temperatury to ścisłe centrum Kra-
kowa. Nast pnie trasa wiodła przez północne przedmieścia Krakowa, które, mimo co na -
mnie  równie intensywne  zabudowy ak przedmieścia południowe, były od nich znacząco 
chłodnie sze (o około 2K). ale  na północ, mimo e trasa wiodła przez tereny poło one 
coraz wy e , obserwowano coraz ni sze temperatury powietrza. 



pracowanie ryciny  / i ure by  Mariusz Szymanowski.

b aśnienia  1 – punkty na trasie prze azdów w profilu N-S (patrz ryc. 5.15) (1 – Libertów/ul. akopiańska, 2 – W zeł ako-
piański/ patkowice, 3 – ul. akopiańska/ul. Jugowicka, 4 – ul. akopiańska/ul. bro arzy, 5 – Rondo Matecznego, 

 6 – al. Krasińskiego/ul. Piłsudskiego, 7 – al. Słowackiego/ul. ługa, 8 – ul. polska/ul. Wyki, 9 – ul. Glogera/ul. ielone Wzgó-
rze, 10 – ielonki, skr t na Garlic  Murowaną), 2 – trasa prze azdów w profilu N-S, 3 – punkty na trasie prze azdów  

w profilu W- (patrz ryc. 5.16) (1 – ul. Igołomska/ul. Brzeska, 2 – ul. Igołomska/ul. Cementowa, 3 – ul. U astek/al. Solidarno-
ści, 4 – al. Jana Pawła II/ul. Nowohucka, 5 – Rondo Mogilskie, 6 – al. Słowackiego/ul. obzowska, 7 – ul. Nowaczyńskiego/ 

ul. Praska, 8 – ul. Tyniecka/ul. Winnicka, 9 – ul. Bolesława miałego/ul. Bogucianka, 10 – Skawina, ul. Mickiewicza,  
11 – Skawina, ul. Korabnicka/ul. Wyspiańskiego, 12 – Libertów/ul. akopiańska), 4 – trasa prze azdu w profilu W- ,  

5 – posterunki tworzące automatyczną sie  pomiarową (patrz ryc. 1.1).

planations  wysoko  m n p m   altitude m a s l  rani a miasta  ity border  tereny zabudowane  built up areas  zbiorni
ki wodne  water reser oirs  rzeki  ri ers  dro i ł wne  main roads    points on t e  pro le route see i  
  Libert w akopia ska t    akopia ski road oint patkowi e    akopia ska t u owi ka t    akopia ska 

t bro arzy t    ate zny oundabout    Krasi skie o t iłsudskie o t    łowa kie o t łu a t    polska t  
Wyki t    lo era t ielone Wz rze t    ielonki  turn to arli a urowana    route in t e  pro le points on
t e W  pro le route see i ołomska t rzeska t ołomska t ementowa t astek t olidarno i

t    ana awła  t owo u ka t    o ilskie oundabout    łowa kie o t obzowska t    owa zy skie o t  
raska t    ynie ka t Winni ka t    olesława miałe o t o u ianka t    kawina  i kiewi za t    kawina  
Korabni ka t Wyspia skie o t    Libert w akopia ska t    route in t e W  pro le automati measurement

points see i  

Ryc. 5.14. Trasy prze azdów pomiarowych wykonanych nocą 24, 25 i 26.06.2007 r.

i ure  outes of mobile measurements in t e ni ts of   and  un  



Ryc. 5.15. Wysokoś  bezwzgl dna terenu w profilu N-S oraz rozkład temperatury powietrza (ºC) 
w nocy 24/25.06.2007 r.

i ure  le ation in t e  pro le and air temperature distribution in t e ni t

b aśnienia  a, b, c, d – rozkład temperatury na podstawie czterech kole nych prze azdów  
pomiarowych; 1–10 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)

planations  a  b   d  air temperature distribution based on four su essi e mobile  
measurements    points on t e pro le route see i

pracowanie ryciny  / i ure by  Mariusz Szymanowski.
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Profil W- zrealizowano w godzinach 21 00−23 00 UTC w nocy z 25 na 26.06.2007 r., 
adąc od wschodnie  granicy miasta w kierunku zachodnim ulicami  Igołomską, U astek 

Mogilski, Solidarności, Jana Pawła II, Lubomirskiego, Wita Stwosza, 29 Listopada, Słowac-
kiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Konopnickie , Monte Casino, Nowaczyńskiego, Praską, 

ielińskiego, Tyniecką, Bolesława miałego i Bogucianką do południowe  granicy miasta, 
a dale  w Skawinie ulicami  Tyniecką, Mickiewicza, Korabnicką i Leśną do Libertowa. Tra-
sa na odcinku od punktu 1 do 9 wiodła w dolinie Wisły (ryc. 5.16) i obserwowane zró -
nicowanie termiczne było związane z ró nicami w u ytkowaniu terenu. Wida  ednak, e 
tereny o charakterze pozamie skim poło one na wschód od Nowe  Huty były znacznie 
cieple sze (o około 2K) ni  takie same tereny w zachodnie  cz ści badanego obszaru, co 
potwierdza wcześnie sze wnioski o uprzywile owaniu termicznym wschodnie  cz ści do-
liny Wisły. Nasuwa si  tak e refleks a dotycząca wyznaczania intensywności m.w.c.  eśli 
przyrówna  temperatury na wy sze, panu ące w centrum miasta, do temperatury terenów 
pozamie skich we wschodnie  cz ści obszaru, to intensywnoś  m.w.c. mo na oszacowa  
na około 3K, zaś eśli przyrówna  e do temperatury w zachodnie  cz ści obszaru – war-
toś  intensywności m.w.c. wzrasta do 5K. Wątek ten b dzie kontynuowany w kole nych 
rozdziałach. Wyniki omawianego prze azdu pomiarowego potwierdza ą po raz kole ny, 
e wierzchowina, na które  zna du e si  Libertów, est znacznie cieple sza od pobliskich 

terenów ni e  poło onych.
Prze azdy pomiarowe u awniły istnienie wy ątkowo chłodnych obszarów w profilu

N-S na terenie północnych i południowych przedmieś  Krakowa, w mie scach poło o-
nych u podnó a skłonu Wy yny i Wysoczyzny. Są to mie sca szczególnie nara one na gra-
witacy ny spływ chłodnego powietrza w nocy. Aby dokładnie  zbada  warunki termicz-
ne tych mie sc, w okresie od lutego 2008 do marca 2009 r. działały punkty pomiarowe  
w Swoszowicach i przy ul. Pasteura (rozdz. 4). Tabela 5.16 prezentu e podstawowe charak-
terystyki 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. Krasiń-
skiego. aprezentowano wyniki pomiarów z okresu od lutego do grudnia 2008 r. i z lutego 
2009 r., gdy  dane ze stycznia 2009 r. były niekompletne. rednia temperatura dobowa 
była obliczana ze wszystkich pomiarów (co 2 minuty) z okresu doby termiczne .

Porównanie wartości temperatury minimalne  z poszczególnych punktów pozwala 
zweryfikowa  wyniki prze azdów pomiarowych, wykonywanych w czasie nocy. Analiza 
danych z Libertowa i Swoszowic potwierdza, e w Swoszowicach cały rok temperatura 
była wyraźnie ni sza ni  w Libertowie średnio o 1,7K, natomiast w przypadku ul. Pasteura 
i Garlicy sytuac a była odwrotna. W Garlicy było eszcze chłodnie  ni  przy ul. Pasteura, 
ró nice temperatury minimalne  wynosiły średnio 0,7K, po raz kole ny zatem wida  asy-
metri  termiczną omawianego obszaru  inwers  w cz ści południowe  i normalne uwar-
stwienie w północne . estawienie Swoszowic i ul. Pasteura z al. Krasińskiego pokazu e, 
e na obu stac ach cały rok temperatury były ni sze ni  w centrum miasta, przy czym  

w Swoszowicach średnio o 2,4K, a przy ul. Pasteura tylko o 1,6K. la ka dego miesiąca 
w badanym okresie określono liczb  przypadków, kiedy ró nica temperatury minimalne  
mi dzy Libertowem a Swoszowicami przekraczała 3,0K. ącznie były to 102 przypadki 
(28%) i na wi kszą wartoś  ró nicy  6,7K zanotowano 25.02.2008 r. Te  same  nocy ró -
nica mi dzy Garlicą a ul. Pasteura wynosiła zaledwie 2,9K, a na wi ksza ró nica mi dzy 
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Ryc. 5.16. Wysokoś  bezwzgl dna terenu w profilu W-  
oraz rozkład temperatury powietrza (ºC) w nocy 25/26.06.2007 r.

i ure  la ation in t e W  pro le and air temperature  
distribution in t e ni t 

pracowanie ryciny  / i ure by  ariusz zymanowski

b aśnienia   1–12 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)

planations    points on t e pro le route see i
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tymi punktami  -4,1K, wystąpiła 28.06.2008 r., kiedy to ró nica mi dzy Libertowem  
a Swoszowicami wynosiła 2,3K. W wybranych 102 przypadkach średnia ró nica mi dzy 
Libertowem a Swoszowicami wynosiła 4,2K, mi dzy Garlicą a ul. Pasteura -0,5K, mi -
dzy al. Krasińskiego a Swoszowicami 3,0K, a mi dzy al. Krasińskiego a ul. Pasteura 2,0K. 
Wszystkie ró nice mi dzy Libertowem a Swoszowicami miały wartości dodatnie, zaś mi -
dzy Garlicą a ul. Pasteura tylko 31 przypadków (30,4%). Mo na wi c stwierdzi , e dane  
z pomiarów stac onarnych potwierdza ą wyniki prze azdów pomiarowych, e w profilu
N-S na peryferiach miasta wyst pu ą obszary wy ątkowo chłodne w porównaniu z cen-
trum miasta i e wierzchowiny po stronie południowe  miasta są znacznie cieple sze ni  po 
stronie północne . Ponadto mo na stwierdzi , e przez około 1/3 dni w roku w południo-
we  cz ści badanego obszaru ró nica temperatury minimalne  mi dzy wierzchowinami 
a obszarami u podnó a Wysoczyzny przekracza 3K i wskazu e na inwers  temperatury, 
podczas gdy w cz ści północne  wyst pu e wtedy sytuac a bliska izotermii lub normalne 
uwarstwienie temperatury.

Wyniki analiz ró nych materiałów, przedstawione powy e , wskazu ą, e zaobserwo-
wana na obszarze krakowskim asymetria termiczna na prawdopodobnie  est cechą cha-
rakterystyczną mezoklimatu tego terenu, a nie efektem analizy danych z przypadkowych 
i nietypowo usytuowanych punktów pomiarowych. stateczne potwierdzenie te  hipote-
zy wymaga dalszych, szczegółowych badań terenowych. Natomiast odr bnym zagadnie-
niem est ob aśnienie mechanizmu powstawania zaobserwowanych ró nic termicznych.  
W tym celu przeanalizowano czynniki kształtu ące opisaną struktur  termiczną, co zosta-
ło przedstawione w kole nych rozdziałach.

5.1.2. C ynniki meteorologic ne ks ta tu ce struktur  termic n   
           obs arów po amie skich

Aby spróbowa  określi , akie czynniki i procesy kształtu ą zró nicowanie termiczne tere-
nów pozamie skich obszaru krakowskiego, wybrano z okresu 2007−2010 noce (czyli okres 
doby mi dzy zachodem a wschodem słońca), kiedy ró nice temperatury mi dzy stac a-
mi, gdzie wystąpiły wartości na wy sza i na ni sza przekroczyły 4,0K. Przeanalizowano 
wartości podstawowych czynników mogących kształtowa  rozkład przestrzenny tempe-
ratury powietrza w sytuac ach du ego e  zró nicowania na obszarze pozamie skim celem 
określenia ich roli. Wybór wartości ró nicy temperatury 4,0K ako wartości progowe  po-
dyktowany był analizą ednoczesnego przebiegu temperatury na poszczególnych stac ach 
w badanym okresie oraz analizą wyników przedstawionych w tab. 5.10. Przy takie  war-
tości zazwycza  obserwu e si  wyraźne i stabilne w ciągu nocy ró nice mi dzy stac ami. 
Pod uwag  wzi to tylko te przypadki, kiedy ró nica temperatury ≥4,0K utrzymywała si  
przez co na mnie  godzin  w czasie nocy. Na pierw zanalizowano okres od lipca 2007 r. do 
czerwca 2009 r., biorąc pod uwag  ró nice temperatury mi dzy Libertowem a Garlicą, na-
st pnie okres od 25.03.2009 do 15.01.2010 r., biorąc pod uwag  dane z Libertowa, Garlicy, 
Rzozowa, Jeziorzan, Modlniczki, Chorągwicy, Przylasku Rusieckiego i Kocmyrzowa. 

o ka de  wyselekc onowane  nocy przypisano typ sytuac i synoptyczne  według ka-
lendarza T. Niedźwiedzia (1981, 2010) zarówno dla dnia, w którym noc si  rozpoczynała, 
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ak te  dla dnia kole nego, w którym si  kończyła. Ponadto do ka de  nocy przypisano 
wielkoś  zachmurzenia ogólnego ze stac i w Balicach (dane co godzin  od 21 do 3 UTC) 
oraz pr dkoś  i kierunek wiatru z Balic, Igołomi, Libertowa i Garlicy Murowane  (dane co 
3 godziny  21, 00 i 03 UTC). 

W okresie 07.2007−06.2009 r. wystąpiło 221 nocy, kiedy temperatura w Libertowie 
była wy sza ni  w Garlicy o co na mnie  4,0K, z tego 16,7% w miesiącach zimowych, 24,5% 
wiosną, 30,8% latem, a 28,0% esienią. Tylko 28% wszystkich rozpatrywanych nocy cha-
rakteryzowało si  takim samym typem sytuac i synoptyczne  w pierwszym i drugim dniu, 
w pozostałych przypadkach du e ró nice termiczne towarzyszyły zmiennym warunkom 
cyrkulacy nym. Jak wida  w tab. 5.17, tak w dobie, w które  zaczynała si  dana noc, ak  
i w kole nym dniu cz ście  panowała sytuac a antycyklonalna ni  cyklonalna, przy czym  
w obu dniach spośród sytuac i antycyklonalnych na cz ście  wyst powały sytuac e 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 cz stością sytuac i synoptycznych we wszystkich 
dniach okresu 07.2007−06.2009 r. wida , e sytuac e Ka, SWa i Wa oraz SWc, Wc i Bc  

Tab. 5.17. Cz stoś  (%) wyst powania poszczególnych typów sytuac i synoptycznych  
wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010) w czasie nocy z ró nicą temperatury mi dzy Libertowem  

a Garlicą Murowaną 4,0K oraz we wszystkich nocach w okresie 07.2007–06.2009 r.

able  re uen y  of parti ular types of synopti  situation a ordin  to t e alendar  
of synopti  situations by  ied wied   durin  ni t s wit  air temperature di eren e  

between Libert w and arli a urowana K and in all ni ts in t e period 

b aśnienia   s. – typ sytuac i synoptyczne ,  
1. d. – doba, w które  rozpoczynała si  dana noc,  

2. d. – doba, w które  kończyła si  dana noc, W – dane 
dla wszystkich nocy w okresie 07.2007–06.2009 r., 
antyc. – wszystkie sytuac e antycyklonalne, cykl. 

– wszystkie sytuac e cyklonalne, x – siodło baryczne  
i sytuac e nie da ące si  zaklasyfikowa , – suma

udziałów wszystkich sytuac i antycyklonalnych, cyklo-
nalnych oraz sytuac i z siodłem barycznym i sytuac i 

nie da ących si  zaklasyfikowa .

planations  s   type of synopti  situation   
 d   day w en t e ni t started   d   day w en 

t e ni t ended  W  data for all ni ts in t e period 
 anty   all anti y loni  situations  

ykl   all y loni  situations    ol and situations 
w i  annot be lassi ed total fre uen y of all anti
y loni  situations  all y loni  situations  situations wit  

ol and situations w i  annot be lassi ed
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zawsze ma ą na wi kszy udział w sytuac ach antycyklonalnych i cyklonalnych, zatem brak 
wyraźne  zale ności wyst powania du ych ró nic termicznych od sytuac i synoptyczne , 
co potwierdziła analiza prawdopodobieństwa warunkowego. Sytuac e antycyklonalne 
nieco bardzie  sprzy a ą du emu zró nicowaniu termicznemu ni  cyklonalne, ale od ukła-
du barycznego wa nie szy est kierunek adwekc i powietrza. Sytuac e NWa i NWc zde-
cydowanie nie sprzy a ą wyst powaniu du ych ró nic temperatury na badanym terenie; 
cho  ich udział w całym badanym okresie est porównywalny z udziałami wymienionych 
wcześnie  sytuac i, to w czasie wybranych nocy nale y do na ni szych. 

Analizu ąc cz stoś  wyst powania pr dkości wiatru z ró nych przedziałów na po-
szczególnych stac ach wida  wyraźne ró nice mi dzy wszystkimi nocami w całym bada-
nym okresie a nocami z ró nicami temperatury ≥4,0K (ryc. 5.17). W czasie nocy z du ymi 
ró nicami temperatury, w Garlicy, Balicach i Igołomi wiatry o pr dkości przekracza ące   
2,0 m·s-1 zdarza ą si  bardzo rzadko, ich cz stoś  nie przekracza 4−10%, a cz stoś  wiatrów  
o pr dkości ≥3,0 m·s-1 − nawet 2%, zaś eśli wzią  pod uwag  wszystkie noce w bada-
nym okresie, to udział wiatrów o pr dkości ≥2,0 m·s-1 wynosi około 25−35%, a ≥3,0 m·s-1  
− 10−20%. Libertów wykazu e wyraźną odmiennoś  w porównaniu z pozostałymi sta-
c ami. W czasie nocy z du ymi ró nicami temperatury wiatry o pr dkości ≥2,0 m·s-1 
osiąga ą tam cz stoś  ponad 38%, a ≥3,0m·s-1 − ponad 19%, czyli znacznie wi ce  ni  na 
pozostałych stac ach. By  mo e ma to wpływ na wyst powanie w Libertowie wy sze  ni   
w pozostałych punktach temperatury powietrza, na skutek oddziaływania turbulency -
nego strumienia ciepła. Równie  w przypadku wszystkich nocy w Libertowie wyst pu ą 
na wi ksze cz stości pr dkości wiatru o przy tych wartościach progowych. 

Porównanie ró y wiatrów z poszczególnych stac i dla wszystkich nocy i dla nocy  
z du ymi ró nicami temperatury (ryc. 5.18) pokazu e, e w Garlicy, Balicach, a zwłaszcza 
w Igołomi, w czasie nocy z du ymi ró nicami temperatury znacząco wzrasta udział cisz 
atmosferycznych w porównaniu z wszystkimi nocami (2−20% do 24−49%), zaś w Liber-
towie wzrost udziału cisz est nieznaczny i w czasie nocy z du ymi ró nicami temperatury 
nie przekracza 4%. 

Przedstawione dane dowodzą, e wyst powaniu du ych ró nic temperatury na ob-
szarze krakowskim sprzy a ą warunki ze słabym wiatrem lub ciszą atmosferyczną, przy 
czym wystarczy, aby takie warunki panowały edynie w dolinie Wisły, zaś wyst powanie  
w tym samym czasie wy szych pr dkości wiatru na pobliskie  wierzchowinie nie powo-
du e zmnie szenia kontrastów termicznych. Podobnie brak est wyraźnych zale ności 
mi dzy wyst powaniem du ych ró nic temperatury a typem sytuac i synoptyczne  czy 
kierunkiem wiatru. ane dla Garlicy wskazu ą, e warunki anemologiczne te  stac i są 
zbli one do warunków panu ących na stac ach w dnie doliny, ale pami ta  nale y, e dla 
Garlicy dost pne są dane pomiarowe edynie z wysokości 2 m n.p.g., zatem nale y e trak-
towa  racze  ako dane orientacy ne. 

la okresu od marca 2009 do stycznia 2010 r. mo na próbowa  określa  znaczenie 
poszczególnych czynników kształtu ących du e ró nice termiczne na obszarze krakow-
skim, wykorzystu ąc dane o temperaturze powietrza z ośmiu pozamie skich stanowisk 
pomiarowych. la wiosny (24.03−19.05.2009 r.) i lata (16.07−29.08.2009 r.) dost pne są 
dane z Libertowa, Rzozowa, Jeziorzan, Modlniczki i Garlicy Murowane , o rozdzielczości 
co 5 minut, zaś dla esieni (8.09-30.11.2009 r.) i zimy (1.12.2009−15.01.2010 r.) – dane  
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z wymienionych stac i oraz dodatkowo z Chorągwicy, Przylaska Rusieckiego i Kocmyrzo-
wa. Tabela 5.18 prezentu e cz stoś  wyst powania ró nic temperatury powietrza mi dzy 
stac ami, gdzie wystąpiły na wy sza i na ni sza temperatura, w 1-stopniowych przedzia-
łach wartości, co mo na uzna  za miar  zró nicowania termicznego badanego obszaru. 

Ryc. 5.17. Cz stoś  (%) wyst powania wiatru o pr dkości  1) ≥2,0, 2) ≥3,0 i 3) ≥4,0 m·s-1  
w czasie nocy (21 00–3 00 UTC) w Libertowie, Garlicy Murowane , Balicach i Igołomi,  

we wszystkich przypadkach nocy i tylko w czasie nocy z ró nicami temperatury w obszarze  
krakowskim ≥4,0K (∆t≥4K), w okresie 07.2007–06.2009 r.

i ure  re uen y  of wind speed      and   m s  durin  t e ni t time 
  in Libert w  arli a urowana  ali e and ołomia  in all ni ts and only  

in t e ni ts wit  air temperature di eren e in t e Krak w area K t K  
in t e period 
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b aśnienia  c – cisze atmosferyczne.
planations    no wind

Ryc. 5.18. Ró e wiatrów (%) dla Libertowa, Garlicy Murowane , Balic i Igołomi  
w okresie 07.2007–06.2009 r. dla wszystkich nocy i dla nocy z ró nicami temperatury  

w obszarze krakowskim ≥4,0K (∆t≥4,0K)
i ure  Wind roses  for Libert w  arli a urowana  ali e and ołomia  

in t e period  for all ni ts and for ni ts wit  air temperature di eren e  
in t e Krak w area K t K
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bliczenia wykonano, biorąc pod uwag  wszystkie stac e, tak mie skie, ak te  pozamie -
skie, oraz wyłącznie stac e pozamie skie. Jeśli rozpatrywa  tylko stac e pozamie skie, to 
na cz ście  we wszystkich porach roku wyst powały ró nice od 1,0–3,0K, zaś ró nice 
przekracza ące 4,0K stanowiły od wiosny do esieni ponad 30% wszystkich ró nic. imą 
ich udział spadł zaledwie do około 8%, co potwierdza wcześnie sze wyniki o na mnie -
szym zró nicowaniu termicznym obszarów pozamie skich zimą. 

o dalsze  analizy wybrano tak ak poprzednio noce z ró nicą temperatury mi dzy 
stac ami, gdzie wystąpiły temperatury na wy sza i na ni sza ≥4,0K. Tabela 5.19 przedsta-
wia średnie sezonowe temperatury powietrza na stac ach pozamie skich w czasie takich 
nocy. Wiosną i w lecie, kiedy działało pi  stac i pozamie skich w zachodnie  cz ści doliny 
Wisły, rozkład temperatury wskazu e na cz ste inwers e termiczne. Wida  te , e Garlica 
est punktem wy ątkowo chłodnym, w lecie nawet na chłodnie szym. Jesienią i zimą sytu-

ac a w zachodnie  cz ści doliny est podobna, w cz ści wschodnie  tak e obserwu emy in-
wersy ny układ temperatury. Libertów i Chorągwica charakteryzu ą si  natomiast bardzo 
zbli onymi wartościami temperatury powietrza, mimo ró nicy wysokości. Mo e to wyni-
ka  ze wspomniane  wcześnie  prawidłowości, e w czasie nocy z du ym zró nicowaniem 
termicznym obszaru krakowskiego na wierzchowinach Pogórza Wielickiego cz sto wie e 
słaby wiatr, a w dolinie panu e cisza atmosferyczna, zatem na Pogórzu wskutek lepszego 
przewietrzania mo e dochodzi  do u ednolicenia temperatury powietrza mi dzy ego cz -
ścią wschodnią (Chorągwica) i zachodnią (Libertów). Na ni sze wartości temperatury na 
badanym obszarze w czasie nocy z du ym zró nicowaniem termicznym wyst pu ą albo 
w Garlicy albo w Jeziorzanach, czyli w punktach, które dzieli 70 m ró nicy wysokości, 
co podkreśla wy ątkowoś  warunków termicznych północno-zachodnie  cz ści obsza-
ru krakowskiego. Na wy sze wartości temperatury w poszczególnych nocach wystąpiły  

Tab. 5.19. rednie sezonowe wartości temperatury powietrza (ºC) z okresu nocy na stac ach  
pozamie skich, w czasie nocy ze zró nicowaniem termicznym obszaru krakowskiego  

tzn. ró nica mi dzy stac ą, gdzie wystąpiła na wy sza temperatura i stac ą, gdzie wystąpiła  
na ni sza temperatura) ≥4,0K, w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  ean seasonal air temperature  for t e ni t time at non urban stations  durin  ni
ts wit  t e temperature di eren e between t e station wit t e i est temperature and t e station  

wit  t e lowest temperature K  in t e period 

b aśnienia  p.r. – pora roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, L – Libertów, R – Rzozów, 
J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica,  

PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.

planations  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter  L  Libert w   
  zoz w    eziorzany  o  odlni zka    arli a urowana    or wi a   

  rzylasek usie ki  K  Ko myrz w
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w Libertowie lub/i na Chorągwicy. Wyniki te potwierdza ą, e przeprowadzona wcześnie  
analiza dla Libertowa i Garlicy (patrz rozdział 5.1, tab. 5.10) est reprezentatywna dla ca-
łego omawianego obszaru.

Przedstawione wcześnie  analizy pokazały, e du e ró nice termiczne na obszarze 
krakowskim wyst pu ą w ró nych sytuac ach synoptycznych i przy ró nych wartościach 
zachmurzenia, brak tu wyraźnych zale ności znanych z literatury przedmiotu (np. Un-
ger 1996, Be ar n, Camilloni 2003, Beranov , Huth 2005). Tak e relatywnie du a pr d-
koś  wiatru na wierzchowinach nie stanowi przeszkody w znacznym ró nicowaniu si  
temperatury powietrza w dolinie. W analizowanych okresach od marca 2009 r. do stycz-
nia 2010 r. ró nice temperatury mi dzy stac ami, gdzie wystąpiła na wy sza i na ni -
sza temperatura, równe lub przekracza ące 4,0K, zanotowano podczas 27 nocy wiosną,  
22 latem, 42 esienią i 9 zimą, czyli łącznie było to 100 nocy spośród wszystkich 250 pod-
danych analizie, co da e 40%. la Garlicy i Libertowa w latach 2007−2009 było to 221 nocy 
w ciągu 2 lat, co da e nieco mnie szą cz stoś  30,2%. ane zamieszczone w tabeli 5.6 i 5.7 
z pi ciolecia 1991−1995 wskazu ą natomiast, e średnio rocznie na obszarze krakowskim 
przez 15% nocy w ciągu roku ró nica temperatury minimalne  mi dzy stac ą na cieple szą 
a na chłodnie szą była równa lub przekraczała 4,0K. Jest to wartoś  znacznie ni sza ni   
w okresie 2007−2009, wskazu ąca na wzrost liczby nocy z du ymi ró nicami temperatury 
minimalne  w ostatnich latach. Mo na zatem przy ą , e obecnie na badanym obszarze 
średnio 30% nocy w roku charakteryzu e znaczne zró nicowanie termiczne, przekracza-
ące 4,0K. Nie są to ró nice po awia ące si  sporadycznie, chwilowo, lecz trwa ące przez 

wi kszoś  okresu nocy. Analizu ąc poszczególne przypadki, dostrze ono, e w czasie wi k-
szości nocy kierunek i pr dkoś  wiatru na stac ach w Libertowie, Balicach i Igołomi ulegał 
zmianie. W przypadku Balic i Igołomi nale y to na prawdopodobnie  składa  na karb lo-
kalne  cyrkulac i rozwi a ące  si  w otoczeniu stac i; pr dkości wiatru zwykle nie przekra-
czały 2,0 m·s-1. Pr dkoś  wiatru w Libertowie przekraczała 4,0 m·s-1 w 20% przypadków 
wiosną, 15% latem, 10% esienią i 6,5% zimą, natomiast na pozostałych stac ach przypadki 
pr dkości wiatru ponad 4,0 m·s-1 albo w ogóle si  zdarzały, albo ich udział nie przekraczał 
1%. ane z Libertowa, ak u  wspomniano, mo na uzna  za reprezentu ące z awiska za-
chodzące w wi ksze  skali przestrzenne , dlatego te  zwrócono uwag  na kierunek wiatru 
na te  stac i. W okresie od marca 2009 r. do stycznia 2010 r., w czasie nocy ze zró ni-
cowaniem termicznym powy e  4,0K, w Libertowie notowano wiatr z wielu kierunków.  
W ka de  porze roku mo na ednak wyró ni  kierunek dominu ący  wiosną udział sekto-
ra  stanowił 40% wszystkich przypadków, latem SW 43%, esienią SW 37% i zimą S 40%. 
Mo na zatem przy ą , e te kierunki wiatru nieco bardzie  sprzy a ą tworzeniu si  du ych 
ró nic temperatury na obszarze krakowskim ni  pozostałe. Jak udowodniono wcześnie , 
typ sytuac i synoptyczne  nie ma wi kszego znaczenia dla kształtowania si  du ych ró nic 
temperatury na omawianym terenie, a warunki cyrkulac i atmosfery nie były w 2009 r. 
wyraźnie odmienne od warunków typowych dla ostatnich 100 lat; sytuac e antycyklonal-
ne stanowiły 47,9%, cyklonalne 49,3%, a sytuac e nieokreślone 2,8% (Niedźwiedź 2010, 
Ustrnul 2007). Analiza zmian temperatury w poszczególnych punktach pomiarowych  
w czasie nocy z du ymi ró nicami temperatury na obszarze krakowskim w kontekście po-
wy szych rozwa ań skłania do refleks i, e głównym czynnikiem kształtu ącym takie sy-
tuac e est specyficzna lokalna cyrkulac a powietrza, zale na przede wszystkim od rzeźby  
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terenu. u e pr dkości wiatru w Libertowie przy ednoczesne  ciszy atmosferyczne   
w dolinie wskazu ą, e tereny ni e  poło one zna du ą si  w swoistym cieniu wiatrowym, 
a termika zalega ącego tam powietrza est kształtowana odmiennie ni  na wierzchowinie. 
Interesu ącą cechą przebiegu temperatury w czasie niektórych analizowanych nocy est 
stabilnoś  zmian temperatury w ednych punktach i równoczesna du a ich dynamika  
w innych. brazu e to ryc. 5.19, gdzie przedstawiono przebiegi temperatury powietrza na 
stac ach pozamie skich w czasie nocy od 26 do 29.04.2009 r. We wszystkich przypadkach 
niebo było bezchmurne lub zachmurzenie ogólne nie przekraczało 2 oktantów, pr dkoś  
wiatru na wszystkich stac ach wynosiła do 3,0 m·s-1 (w Garlicy była na ni sza) i tylko w Li-
bertowie chwilowo osiągn ła wartoś  4,0 m·s-1. Nad Polską południową panowała sytuac a 
synoptyczna Sa. Pierwsze  nocy na stac ach w Balicach, Igołomi i Libertowie wiatr wiał  
z sektora , zaś drugie  na pierw na wszystkich stac ach zanotowano wiatr z sektora S , 
po godzinie w Balicach wiatr zmienił kierunek na N, w Libertowie na S, a w Igołomi na 

. koło 23 UTC na wszystkich stac ach zanotowano zmian  kierunku wiatru na sek-
tor , a około 2 UTC w Balicach zacz ło wia  z N , w Igołomi nadal utrzymywał si  
kierunek , a w Libertowie zacz ło wia  z S . W takich warunkach stac e wy e  poło o-
ne, czyli Libertów i Garlica, wykazywały stopniowe, stabilne zmiany temperatury, zaś na 
pozostałych stac ach wida  było gwałtowne zmiany temperatury, których wytłumacze-
niem mo e by  napływ, w wyniku cyrkulac i lokalne  o niewielkim zasi gu pionowym 
(np. spływy katabatyczne), porc i powietrza o zró nicowanych właściwościach termicz-
nych, raz chłodnie szych, a raz cieple szych w porównaniu z powietrzem zalega ącym  
w danym mie scu. Mo e to te  by  wynikiem turbulency nego transportu powietrza  
z wy szych warstw przy intermitenc i turbulenc i, czyli nieregularnym wyst powaniu 
okresów e  zatrzymania. Innym aspektem est zmiennoś  struktury termiczne  obszaru 
krakowskiego w ciągu nocy, nawet w warunkach stabilne  pogody wy owe . Taki przykład 
prezentu e ryc. 5.20. W dniach 21 i 22 września 2009 r. nad Polską południową panowała 
sytuac a synoptyczna Ka, która w kole nych dwóch dniach zmieniła si  na Wa. Pierwsze 
dwie noce były bezchmurne lub z zachmurzeniem ogólnym do 2 oktantów, a w czasie 
ostatnie  nocy zachmurzenie pod e  koniec wzrosło do 5 oktantów. Pr dkoś  wiatru na 
stac ach 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. Pierwsze  nocy wiatr wiał z sektorów W i SW, drugie  z SW, trzecie  
z W i SW. Mimo takich warunków widoczna est zmiennoś  struktury termiczne . Pierw-
sze  nocy nie mo na ednoznacznie wyró ni  stac i, gdzie temperatura była na wy sza,  
w pozostałych est to Libertów. We wszystkich nocach stac ą o na ni sze  temperaturze 
raz była Garlica, a raz Jeziorzany. Rzozów i Modlniczka prezentowały w tym inwersy nym 
rozkładzie temperatury, zgodnie ze swoim poło eniem, na pierw wartości pośrednie mi -
dzy ciepłymi wierzchowinami i chłodnym dnem doliny, lecz ostatnie  nocy Modlniczka 
wyraźnie nawiązywała do stac i na chłodnie szych, a Rzozów do na cieple szych. Gene-
ralnie widoczna est du a dynamika struktury termiczne  omawianego obszaru, a wi c 
po raz kole ny prawdopodobnym wytłumaczeniem tego faktu est istnienie lokalne  cyr-
kulac i powietrza wewnątrz warstwy inwersy ne . Cyrkulac a taka ma zwykle związek ze 
zró nicowaniem powierzchni czynnych i ich temperatury. 



pracowanie ryciny  / i ure by  Mariusz Szymanowski.

b aśnienia  1 – punkty na trasie prze azdów w profilu N-S (patrz ryc. 5.15) (1 – Libertów/ul. akopiańska, 2 – W zeł ako-
piański/ patkowice, 3 – ul. akopiańska/ul. Jugowicka, 4 – ul. akopiańska/ul. bro arzy, 5 – Rondo Matecznego, 

 6 – al. Krasińskiego/ul. Piłsudskiego, 7 – al. Słowackiego/ul. ługa, 8 – ul. polska/ul. Wyki, 9 – ul. Glogera/ul. ielone Wzgó-
rze, 10 – ielonki, skr t na Garlic  Murowaną), 2 – trasa prze azdów w profilu N-S, 3 – punkty na trasie prze azdów  

w profilu W- (patrz ryc. 5.16) (1 – ul. Igołomska/ul. Brzeska, 2 – ul. Igołomska/ul. Cementowa, 3 – ul. U astek/al. Solidarno-
ści, 4 – al. Jana Pawła II/ul. Nowohucka, 5 – Rondo Mogilskie, 6 – al. Słowackiego/ul. obzowska, 7 – ul. Nowaczyńskiego/ 

ul. Praska, 8 – ul. Tyniecka/ul. Winnicka, 9 – ul. Bolesława miałego/ul. Bogucianka, 10 – Skawina, ul. Mickiewicza,  
11 – Skawina, ul. Korabnicka/ul. Wyspiańskiego, 12 – Libertów/ul. akopiańska), 4 – trasa prze azdu w profilu W- ,  

5 – posterunki tworzące automatyczną sie  pomiarową (patrz ryc. 1.1).

planations  wysoko  m n p m   altitude m a s l  rani a miasta  ity border  tereny zabudowane  built up areas  zbiorni
ki wodne  water reser oirs  rzeki  ri ers  dro i ł wne  main roads    points on t e  pro le route see i  
  Libert w akopia ska t    akopia ski road oint patkowi e    akopia ska t u owi ka t    akopia ska 

t bro arzy t    ate zny oundabout    Krasi skie o t iłsudskie o t    łowa kie o t łu a t    polska t  
Wyki t    lo era t ielone Wz rze t    ielonki  turn to arli a urowana    route in t e  pro le points on
t e W  pro le route see i ołomska t rzeska t ołomska t ementowa t astek t olidarno i

t    ana awła  t owo u ka t    o ilskie oundabout    łowa kie o t obzowska t    owa zy skie o t  
raska t    ynie ka t Winni ka t    olesława miałe o t o u ianka t    kawina  i kiewi za t    kawina  
Korabni ka t Wyspia skie o t    Libert w akopia ska t    route in t e W  pro le automati measurement

points see i  

Ryc. 5.14. Trasy prze azdów pomiarowych wykonanych nocą 24, 25 i 26.06.2007 r.

i ure  outes of mobile measurements in t e ni ts of   and  un  



Ryc. 5.15. Wysokoś  bezwzgl dna terenu w profilu N-S oraz rozkład temperatury powietrza (ºC) 
w nocy 24/25.06.2007 r.

i ure  le ation in t e  pro le and air temperature distribution in t e ni t

b aśnienia  a, b, c, d – rozkład temperatury na podstawie czterech kole nych prze azdów  
pomiarowych; 1–10 – punkty na trasie pomiarów (patrz ryc. 5.14)

planations  a  b   d  air temperature distribution based on four su essi e mobile  
measurements    points on t e pro le route see i

pracowanie ryciny  / i ure by  Mariusz Szymanowski.
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5.1.3. ró nicowanie termic ne terenu Krakowa

W poprzednich podrozdziałach zostało scharakteryzowane zró nicowanie warunków 
termicznych na terenach pozamie skich wokół Krakowa. ró nicowanie temperatury  
w samym mieście zostanie przedstawione na podstawie analizy wyników pomiarów wy-
konanych od marca 2009 do stycznia 2010 r. w sieci punktów, zorganizowane  zgodnie  
z zało eniami przedstawionymi w rozdziale 1.

Wi kszoś  obszaru zabudowanego Krakowa est usytuowana w dnie doliny Wisły  
i tylko dla te  cz ści miasta mo na wyró ni  wszystkie typy u ytkowania terenu, dlatego 
zna du e si  tam na wi ce , 9 czu ników. Tabela 5.20 prezentu e średnie sezonowe wartości 

b aśnienia  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, B – gród Botaniczny.

planations  w  inde     łowa ki eatre a al zewskie o t  
Kr  Krasi skie o t  o  odwawelskie distri t  z  zkolne distri t  e  ema t   

W  Wandy rid e  ł  łonia    otani al arden

Tab. 5.20. rednie sezonowe wartości temperatury maksymalne  (t.maks.), minimalne  (t.min.), śred-
nie  dobowe  (t.śr.) i amplitudy dobowe  temperatury (ampl.) (ºC) w ró nych punktach  

Krakowa w dnie doliny Wisły w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  ean seasonal alues of ma imum t maks  minimum t min  and mean daily t r   
air temperature  to et er wit  a daily temperature ran e ampl   in arious pla es in Krak w   

in t e ri er alley in t e period 
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podstawowych wskaźników termicznych, obliczone w taki sam sposób ak poprzednio dla 
terenów pozamie skich, dla pór roku definiowanych nast pu ąco

1) wiosna  25.03−19.05.2009 r.; 
2) lato  16.07−31.08.2009 r.;
3) esień  7.09−30.11.2009 r.;
4) zima  1.12−27.01.2010 r.
W zimie ró nice mi dzy stac ami były na mnie sze, zaś wiosną i latem na wi ksze, 

podobnie ak na terenie pozamie skim. Ró nica średnie  dobowe  temperatury mi dzy 
stac ami gdzie wystąpiła wartoś  na wy sza i na ni sza, w dnie doliny, na terenie miasta 
wynosiła od 1,0K zimą do 1,6K latem i widoczne est, e w zachodnie  cz ści doliny tereny 
o ró ne  zabudowie (zabudowa blokowa, zabudowa willowa, kanion mie ski, zwarta zabu-
dowa śródmieścia) ma ą bardzo zbli one wartości średnie  temperatury dobowe . rugą 
grup  punktów, o ni szych wartościach temperatury, tworzą tereny zielone, akweny wodne  
i zabudowa blokowa we wschodnie  cz ści doliny. Podobną prawidłowoś  mo na stwier-
dzi , porównu ąc wartości temperatury minimalne  dla poszczególnych stac i i pór roku. 

Tabele 5.21 i 5.22 prezentu ą zestawienie omawianych wskaźników w profilu piono-
wym dla danego typu zabudowy, tzn. dla zabudowy willowe  i blokowe . W południowe  
cz ści Krakowa na wysokości 50 m nad dnem doliny prowadzono pomiary w obu typach 
zabudowy, ale po stronie północne  – tylko w zabudowie willowe . I w przypadku zabudo-
wy willowe  (tab. 5.21) we wszystkich porach roku, tak dla temperatury średnie  dobowe , 
ak te  minimalne , widoczny est spadek temperatury w profilu pionowym, tereny wy e  

poło one są chłodnie sze. Ponadto widoczna est wyraźna ró nica mi dzy skłonem Wy-
yny i Wysoczyzną  temperatury w północne  cz ści miasta są wy sze ni  w południowe . 

Na wi ksze ró nice widoczne są latem  tereny o zabudowie willowe  na skłonie Wy yny 
są chłodnie sze od takich samych terenów w dnie doliny o około 1K, zaś tereny na Wyso-
czyźnie – o około 2K.

Warunki termiczne w zabudowie blokowe  (tab. 5.22) mo na porówna  edynie dla 
dna doliny i Wysoczyzny, przy czym czu niki przy ul. Bo ki i na os. Podwawelskim repre-
zentu ą zachodnią cz ś  doliny, a przy ul. Mała Góra i na os. Szkolnym – cz ś  wschod-
nią. la pary punktów os. Podwawelskie i ul. Bo ki widoczne są wiosną i latem ró nice 
średnie  temperatury dobowe  rz du około 1K, przy czym są one spowodowane głównie 
znacznymi ró nicami w temperaturze maksymalne ; wartości temperatury minimalne  są 
zbli one. Podobnie ak w przypadku zabudowy willowe  charakterystyczny est spadek 
temperatury w profilu pionowym. Jesienią i zimą temperatura w obu punktach była bar-
dzo podobna. Porównanie pary punktów ul. Mała Góra i os. Szkolne pokazu e niewielkie 
ró nice termiczne we wszystkich porach roku, mo na stwierdzi , e w tym profilu prze-
wa a ą warunki izotermiczne. ba te punkty, reprezentu ące wschodnią cz ś  doliny, są 
zarazem chłodnie sze od dwu poprzednich z cz ści zachodnie .

Analiza przedstawionych danych prowadzi do wniosku, e zró nicowanie przestrzen-
ne warunków termicznych na terenie miasta wykazu e cechy odmienne od terenów po-
zamie skich. W mieście, w zachodnie  cz ści doliny, w profilu pionowym obserwowano
spadek temperatury z wysokością, podczas gdy poza miastem w profilu zło onym z punk-
tów poło onych na takie  same  wysokości wzgl dne  (Rzozów, Jeziorzany, Modlniczka) 
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b aśnienia  w – wskaźnik,  – ul. cowska, 
Be – ul. Bema, C – ul. Cza na.

planations  w  inde    owska t   
e  ema t    za na t

Tab. 5.21. rednie sezonowe wartości tem-
peratury maksymalne  (t.maks.), minimalne  
(t.min.), średnie  dobowe  (t.śr.) i amplitudy 

dobowe  temperatury (ampl.) (ºC) w okresie 
03.2009–01.2010 r., w punktach pomiarowych 
reprezentu ących zabudow  willową na terenie 

Krakowa, poło onych w dnie doliny Wisły  
oraz na skłonie Wy yny i Wysoczyźnie,  

około 50 m ponad dnem doliny

able  ean seasonal alues of ma imum 
t maks  minimum t min  and mean daily t r   

air temperature  to et er wit  a daily  
temperature ran e ampl   in t e period 

 in measurement points  
representin  residential estates in Krak w  lo a

ted in t e ri er alley bottom   
on t e pland slope and on t e lateau   

about  m abo e t e alley oor

b aśnienia  w – wskaźnik, Po – os. Podwawel-
skie, Sz – os. Szkolne, Bo – ul. Bo ki,  

MG – ul. Mała Góra.

planations  w  inde  o  odwawelskie 
distri t  z  zkolne distri t  o  o ki t   

  ała ra t

Tab. 5.22. rednie sezonowe wartości 
temperatury maksymalne  (t.maks.), minimal-
ne  (t.min.), średnie  dobowe  (t.śr.) i amplitudy 
dobowe  temperatury (ampl.) (ºC) w okresie 

03.2009–01.2010 r., w punktach pomiarowych 
reprezentu ących zabudow  blokową na terenie 
Krakowa, poło onych w dnie doliny Wisły oraz 

na Wysoczyźnie, 50 m ponad dnem doliny

able  ean seasonal alues of ma imum 
t maks  minimum t min  and mean daily  

t r  air temperature  to et er wit  a daily  
temperature ran e ampl   in t e period 

 in measurement points repre
sentin  areas of blo ks of ats in Krak w lo ated 

in t e ri er alley bottom and on t e lateau  
about  m abo e t e alley oor
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wyst pował inwersy ny rozkład temperatury w pionie (tab. 5.12). Ponadto widoczna est 
odmiennoś  termiczna wschodnie  i zachodnie  cz ści doliny, przy czym ponownie za-
le ności dla terenów mie skich są inne ni  pozamie skich; w mieście cz ś  wschodnia est 
chłodnie sza ni  zachodnia, a poza miastem odwrotnie. Wy ątkowo niskie temperatury 
wystąpiły w punkcie przy ul. Cza ne , o zabudowie willowe , poło onym w zachodnie  
cz ści doliny na wysokości wzgl dne  50 m, na Wysoczyźnie. Wyst pu ą tam we wszyst-
kich porach roku na ni sze temperatury średnie dobowe i minimalne w porównaniu  
z innymi punktami mie skimi. Na prawdopodobnie  est to spowodowane lokalnymi spły-
wami chłodnego powietrza z pobliskich terenów zielonych.

rednie przebiegi dobowe temperatury powietrza zostały przedstawione na ryc. 5.21,  
5.22 i 5.23. naczne ró nice mi dzy stac ami widoczne są w godzinach dziennych, ale 
tak e wtedy wida  zniekształcenia w przebiegu temperatury w przypadku punktów  
al. Krasińskiego i ul. Bo ki, co wynika z usytuowania czu ników wzgl dem budynków 
i ich okresowego zacienienia w ciągu dnia. Po ytecznie sze est zatem zanalizowanie 
przebiegów temperatury w poszczególnych punktach w okresie nocy. Jeśli porównamy 
przebiegi temperatury w zabudowie willowe  w przekro u N-S (ryc. 5.21), to we wszyst-
kich porach roku wida , e w dolinie nocą wystąpiły na wy sze temperatury. Latem  
i wiosną, kiedy ró nice są na wi ksze, w punkcie poło onym w cz ści północne  było  
o około 1K chłodnie  ni  na stac i w dolinie, a w punkcie poło onym w cz ści południowe  
– o 2K, wida  zatem normalne uwarstwienie termiczne. W przypadku zabudowy bloko-
we  (ryc. 5.22) sytuac a est odmienna. W zachodnie  cz ści obszaru temperatura w dnie 
doliny i na Wysoczyźnie est nocą bardzo zbli ona, przy czym cz sto widoczny est układ 
inwersy ny, zaś we wschodnie  cz ści doliny temperatura w dolinie i na Wysoczyźnie est 
prawie taka sama, a profil we wschodnie cz ści doliny est zawsze chłodnie szy od profilu
w cz ści zachodnie . Jeśli zestawi  przebiegi temperatury dla punktu w kanionie mie -
skim  i dla punktów reprezentu ących tereny zielone i akweny wodne w mieście (ryc. 5.23) 
to wida , e w punkcie w kanionie mie skim temperatura est o około 1,0−1,5K wy sza 
ni  na otwartych terenach zielonych i nad akwenami, natomiast temperatura powietrza  
w zieleni wysokie  w centrum miasta est ni sza od temperatury w kanionie mie skim 
tylko o około 0,3−0,5K. 

Na terenie miasta w okresie 03.2009−01.2010 r. ró nice temperatury minimalne  
mi dzy punktami, gdzie wystąpiła na wy sza i na ni sza wartoś  temperatury, obliczono, 
pomi a ąc dane z ul. Cza ne  ako na prawdopodobnie  nie w pełni reprezentatywne dla 
terenów o zabudowie willowe  na Wysoczyźnie, cho  zarazem dokumentu ące mo liwoś  
powstawania wy ątkowo chłodnych obszarów wśród terenów zabudowanych. Liczebnoś  
nocy z wartościami ró nic ≥4,0K wyniosła  wiosną 16, latem 1, esienią 9, zimą 5, co da e 
w sumie 31 przypadków, czyli znacznie mnie  ni  zaobserwowano dla terenów pozamie -
skich (100 przypadków). Wszystkich badanych nocy było 250, cz stoś  wyst powania du-
ych ró nic w mieście wyniosła wi c 12,4%. Jeśli wzią  pod uwag  dane z ul. Cza ne , to war-

tości sezonowe wyniosą  25, 7, 15 i 10, czyli łącznie 57 przypadków, co i tak est nadal liczbą 
znacznie mnie szą ni  wartoś  dla terenów pozamie skich, ale cz stoś  wzrasta do 22,8%. 

Na wi ksze ró nice temperatury na obszarze miasta w czasie godzin nocnych (t . od 
zachodu do wschodu słońca) prezentu e tab. 5.23 i ryc. 5.24. Rozpatrywanie takich ró nic  
w ciągu dnia est mało przydatne, z przyczyn omówionych wcześnie . Tylko wiosną na wi k-



Ryc. 5.21. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w zabudowie willowe   
w przekro u N-S w poszczególnych porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean ourly alues of air temperature  in residential estates in t e  pro le  
in seasons of t e period 

b aśnienia  C – ul. Cza na, Be – ul. Bema,  – ul. cowska.
planations    za na t  e  ema t    owska t



b aśnienia  Po – os. Podwawelskie, Sz – os. Szkolne, Bo – ul. Bo ki, MG – ul. Mała Góra.
planations  o  odwawelskie distri t  z  zkolne distri t  o  o ki t    ała ra t

Ryc. 5.22. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) w zabudowie blokowe
w poszczególnych porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r. 

i ure  ean ourly alues of air temperature  in areas wit  blo ks of ats in seasons  
of t e period 



b aśnienia  Kr – al. Krasińskiego, MW – Most Wandy, Bł – Błonia, B – gród Botaniczny.
planations  Kr  Krasi skie o t  W  Wandy rid e  ł  łonia meadows   

  otani al arden

Ryc. 5.23. rednie godzinne wartości temperatury powietrza (ºC) dla punktu w kanionie mie skim  
i dla punktów reprezentu ących tereny zielone i akweny wodne w mieście w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean ourly alues of air temperature  for t e measurement point in a street anyon 
and for points representin  urban reen areas and waters in t e period 



b aśnienia  TS – Teatr im. J. Słowackiego, Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie,  
Be – ul. Bema, Sz – os. Szkolne, B – gród Botaniczny, Bł – Błonia, Ma – ul. Malczewskiego,  

MW – Most Wandy, C – ul. Cza na, Bo – ul. Bo ki, MG – ul. Mała Góra,  – ul. cowska
planations     łowa ki eatre Kr Krasi skie o t o odwawelskie distri t e ema t  

z  zkolne distri t    otani al arden  ł  łonia meadows  a  al zewskie o t  W 
 Wandy rid e    za na t  o  o ki t    ała ra t    owska t

Ryc. 5.24. Przebiegi temperatury powietrza (ºC) w punktach pomiarowych na terenie miasta  
w czasie nocy z na wi kszym zró nicowaniem temperatury na obszarze krakowskim,  

w poszczególnych porach roku, w okresie 03.2009–01.2010 r.
i ure  ir temperature  in urban measurement points durin  t e ni ts wit  t e lar est air 

temperature di eren es in t e Krak w area in seasons of t e period



Ryc. 5.32. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w grodzie Botanicznym,  
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  nnual sums of pre ipitation mm  in t e otani al ardens r d otani zny   
ali e  ołomia and arli a urowana in t e years 

Ryc. 5.33. Roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1 mm w grodzie Botanicznym,  
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  nnual number of days wit  daily sum of pre ipitation  mm in t e otani al  
ardens r d otani zny  ali e  ołomia and arli a urowana in t e years 
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sze zró nicowanie temperatury wyst pu e te  same  nocy w mieście i poza miastem. Jest to 
przypadek 27.04.2009 r., szczegółowo u  omówiony. W mieście te  nocy na cieple sze były 
tereny poło one na wy e , ale w południowe  cz ści miasta o zabudowie blokowe  i willo-
we  (ul. Bo ki, ul. Cza na, ul. Mała Góra). W punkcie poło onym na podobne  wysokości, 
ale w cz ści północne  (ul. cowska) temperatura była znacznie ni sza (o około 4−5K).  
Centrum miasta poło one w dnie doliny wychładzało si  stopniowo w czasie nocy, pod-
czas gdy na terenach zna du ących si  powy e  w drugie  cz ści nocy temperatura nawet 
wzrosła. miany temperatury w poszczególnych punktach przebiegały w sposób bardzo 
dynamiczny. Jedynym wytłumaczeniem te  sytuac i wyda e si  wspomniany u  wcześnie  
wpływ wiatru halnego wie ącego wtedy w Tatrach i spowodowany nim napływ ciepłego 
powietrza do obszarów miasta na bardzie  wystawionych na działanie tego z awiska.

W nocy z 20 na 21.08.2009 r., w przeciwieństwie do omówionego powy e  przypad-
ku, w całym mieście nast pował stopniowy, regularny spadek temperatury. d 19 do 
21.08.2009 r. w obszarze krakowskim zanotowano brak zachmurzenia, noce były bez-
wietrzne, a w dzień wiał tylko słaby wiatr. W dniu 19.08 nad Polską południową pano-
wała sytuac a synoptyczna Ka, 20.08 – S a, a 21.08 – Sa (Niedźwiedź 2010). W takich 
warunkach w nocy z 20 na 21.08.2009 r. w centrum miasta temperatura była na wy sza, 
na terenach poło onych wy e  było chłodnie  o około 4K i w tym modelowym układzie 
po awił si  eden nietypowy element  anomalnie niska temperatura w zabudowie willo-
we  na Wysoczyźnie (ul. Cza na). Spadek temperatury est tam tak samo regularny ak  
w pozostałych punktach, zastanawia ą ednak wy ątkowo niskie wartości temperatury  est 

b aśnienia  ∆t – ró nica temperatury (K) mi dzy stac ą, gdzie wystąpiła na wy sza temperatura  
i stac ą, gdzie wystąpiła na ni sza temperatura, s. – sytuac a synoptyczna wg kalendarza T. Niedź-

wiedzia (2010), N – zachmurzenie ogólne, k – kierunek wiatru, v – pr dkoś  wiatru (m·s-1)

planations  t  air temperature di eren e K between t e station wit t e i est temperature
and t e station wit  t e lowest temperature  s   synopti  situation a ordin  to t e alendar of syn
opti  situations by  ied wied     loudiness  k  wind dire tion    wind speed m s

Tab. 5.23. Na wi ksze ró nice temperatury powietrza na terenie Krakowa w poszczególnych  
porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r. oraz towarzyszące warunki pogodowe

able  e lar est air temperature di eren es in Krak w in parti ular seasons in t e period
 to et er wit  a ompanyin  weat er onditions
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tam np. o około 4K chłodnie  ni  w pobliskie  zabudowie blokowe  (ul. Bo ki), a obie loka-
lizac e zna du ą si  na takie  same , wypukłe  formie terenu, nie ma wi c tam mo liwości 
tworzenia si  zastoisk chłodnego powietrza. Jedynym wytłumaczeniem zaobserwowane  
ró nicy wyda e si  napływanie na obszar reprezentowany przez czu nik przy ul. Cza ne  
chłodnego powietrza z pobliskich terenów zielonych, na skutek lokalne , słabe  cyrkulac i 
powietrza, u awnia ące  si  w warunkach słabo rozwini te  turbulenc i. Warto w tym mie -
scu przypomnie , e około 50% powierzchni Krakowa to tereny zielone, rolnicze lub lasy 
i nawet w samym centrum miasta zna du e si  du y teren zielony, Planty. 

Jesienią 2009 r. na wi ksze ró nice temperatury wystąpiły 29.11, przy czym kole ne  
nocy były one niemal tak samo du e, dlatego na ryc. 5.24 zaprezentowano obie noce.  
W dniu 28.11 nad Polską południową panowała sytuac a synoptyczna Wc, 29.11 – SWc, 
a 30.11 – Sc (Niedźwiedź 2010). arówno 29.11, ak te  30.11 w Tatrach wiał wiatr hal-
ny, struktura przestrzenna temperatury powietrza w mieście przypomina t  z omówione  
powy e  nocy kwietniowe , kiedy tak e w Tatrach wiał halny. Na cieple  było w punktach 
poło onych w na wy szych cz ściach miasta, a zmiany temperatury w czasie nocy w po-
szczególnych punktach miasta miały charakter bardzo dynamiczny. Ponownie w punk-
tach z na wy szą temperaturą nie obserwu emy nocnego ochładzania, ak w pozostałych, 
ale nawet wzrost temperatury. Mo na zatem stwierdzi , e w takich sytuac ach obszary 
poło one na wy e  w mieście funkc onu ą według odmiennego schematu ni  tereny zna -
du ące si  poni e . Ponownie widoczna est du a ró nica w temperaturze mi dzy północ-
ną i południową cz ścią omawianego obszaru (ul. cowska i ul. Cza na).

Na wi ksze ró nice 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 sytuac a synoptycz-
na SWc, a 23.12 – Bc (Niedźwiedź 2010). d 21 do 25.12.2009 r. w Tatrach wiał wiatr 
halny, który przyniósł odwil  i topnienie pokrywy śnie ne . Cechy struktury termiczne  
miasta były te  nocy podobne do opisane  poprzednio, co skłania do sformułowania hipo-
tezy ogólnie sze  natury, e na wi ksze ró nice temperatury na terenie Krakowa związane 
są z wyst powaniem wiatru halnego w Tatrach. Jednak urozmaicona rzeźba terenu po-
wodu e, e skutki halnego odczuwane są edynie w na wy szych partiach miasta w cz ści 
południowe , na bardzie  wystawione  na działanie tego wiatru. Wiele ponownie wskazu e 
na to, e ciepłe powietrze przemieszcza si  ponad miastem, gdy  wzrost temperatury ob-
serwowany w południowe  cz ści miasta nie est notowany ani w centrum, w dolinie, ani 
na stoku w północne  cz ści miasta. Rzeźba terenu ma te  prawdopodobnie wpływ na 
tworzenie si  komórek lokalne  cyrkulac i powietrza o małym zasi gu, znacząco modyfi-
ku ących warunki termiczne. 

5.1.4. yst powanie inwers i temperatury powietr a na obs ar e  
            krakowskim

Jak wspomniano w poprzednich podrozdziałach, analiza dost pnych danych pomiaro-
wych wskazu e na cz ste wyst powanie inwers i temperatury powietrza na obszarze kra-
kowskim, zwłaszcza w nocy. la tego okresu doby reprezentatywne są dane dotyczące 
temperatury minimalne . Przydatne są tak e pomiary z godz. 00 UTC, ale niestety na 
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wi kszości stac i nie były one prowadzo-
ne. Wyst powanie inwers i temperatury 
nocą mo na bada  poprzez porównanie 
dost pnych danych ze stac i zna du ących 
si  w dolinie (Balice i Igołomia) z danymi 
ze stac i poło onych na wypukłych for-
mach terenu, które zamyka ą dolin  od 
północy i południa (Garlica Murowana 
i Libertów). Praca A. Bokwy (2009) pre-
zentu e analiz  dotyczącą wyst powania 
inwers i w latach 1991−1995 na podsta-
wie danych ze wspomnianych czterech 
stac i. W trakcie realizac i ninie sze  pracy 
po awiły si  ednak przesłanki świadczą-
ce o tym, e Igołomia nie est na praw-
dopodobnie  stac ą w pełni pozamie ską, 
co zostanie przedstawione w kole nych 
rozdziałach. latego poni e  zanalizowa-
no dane tylko z Balic, Garlicy Murowane   
i Libertowa, z lat 1972−1996. Posłu ono 
si  przy tym taką samą metodyką analizy 
ak w pracy A. Bokwy (2009), aby porów-

na  wyniki z obu okresów. 
Rycina 5.25 przedstawia średnie mie-

si czne wartości ró nic temperatury mini-
malne  mi dzy Balicami a Libertowem lub 
Garlicą Murowaną. Roczny przebieg ró nic wskazu e na znaczącą odmiennoś  termicz-
ną obszarów reprezentowanych przez stac e po północne  i południowe  stronie miasta. 
Półrocze ciepłe charakteryzu ą wi ksze wartości ró nic (od -1,2K do 0,9K) ni  półrocze 
chłodne (od -0,9K do 0,2K). Wartości ró nic mi dzy Balicami i Libertowem wskazu ą 
na wyst powanie inwers i temperatury powietrza (wartości u emne) w ciągu całego roku, 
przy czym − ak wspomniano − o wi kszym nat eniu w półroczu ciepłym. Ró nice 
mi dzy Balicami i Garlicą przez cały rok przy mu ą wartości dodatnie. znacza to, e 
na Wysoczyźnie dominu ą nocą sytuac e inwersy ne, zaś na skłonie Wy yny − normalne 
uwarstwienie termiczne. Cz ste są inwers e termiczne, kiedy to Garlica, stac a ni e  poło-
ona ni  Libertów, est w zasi gu inwers i dolne , a Libertów − powy e  inwers i. Wyniki 

te są tak e zbie ne z sugestiami J. Walczewskiego (1994), który wskazywał na mo liwoś  
znacznych ró nic temperatury powietrza po północne  i południowe  stronie miasta  
w przypadku niskich inwers i dolnych. 

bliczono cz stoś  wyst powania inwers i temperatury, normalnego uwarstwienia 
termicznego powietrza i izotermii na podstawie cz stości ró nic temperatury minimalne  
mi dzy Balicami a Libertowem lub Garlicą Murowaną, a tak e cz stoś  ró nic temperatu-
ry minimalne  w przedziałach co 1,0K, w porach roku, w okresie 1972−1996. Tabela 5.24  
prezentu e porównanie danych z lat 1972−1996 i 1991−1995, dotyczących cz stości ró nych 

Ryc. 5.25. rednie miesi czne wartości ró nic 
temperatury minimalne  (K) mi dzy Balicami 
a Libertowem lub Garlicą Murowaną w latach 

1972−1996

i ure  ean mont ly alues of air tem
perature di eren es K between ali e and
Libert w or arli a urowana in t e years 

b aśnienia  B-L – ró nica mi dzy Balicami  
i Libertowem, B-GM – ró nica mi dzy Balica-

mi i Garlicą Murowaną

planations  L  di eren e between ali e
and Libert w    di eren e between ali e

and arli a urowana
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typów uwarstwienia termicznego (tzn. roz-
kład cz stości danego typu w porach roku). 
Ró nice dodatnie oznacza ą uwarstwienie 
normalne, czyli spadek temperatury wraz 
z wysokością, u emne to inwers a, a rów-
ne zero to izotermia. W przypadku ró nic 
Balice−Libertów wyniki dla obu okresów są 
podobne  sytuac e inwersy ne wyst pu ą ze 
zbli oną cz stością we wszystkich porach 
roku, natomiast dla ró nic Balice−Garlica  
wida , e eśli bra  pod uwag  cały okres 
1972−1996, to na cz ście  w ciągu roku 
wyst pu e uwarstwienie normalne (około 
62%), a inwers e zdarza ą si  tylko w około 
34% dni, zaś w pi cioleciu 1991−1995 oba 
rodza e uwarstwienia termicznego ma ą 
podobny udział, zatem wzrosła liczba sy-
tuac i inwersy nych, a zmalała liczba dni  
z normalnym uwarstwieniem termicznym. 
W przebiegu rocznym zmiany dotyczą 
przede wszystkim lata i esieni  w okresie 
1991−1995 latem było mnie  przypadków 
inwers i ni  esienią i wi ce  przypadków 
normalnego uwarstwienia ni  esienią, zaś 
w okresie 1972−1996 te proporc e były od-
wrotne. 

Analiza ryc. 5.26 pozwala uszczegó-
łowi  powy sze wyniki. W obu badanych 
okresach, niezale nie od pary porówny-
wanych stac i, na cz ście  we wszystkich 
porach roku wyst pu ą ró nice z przedzia-
łów 0,0−1,0 i -0,1− -1,0K (około 50%).  
Jednak o ile w przypadku ró nic Balice 
−Libertów rozkład cz stości w poszcze-
gólnych przedziałach est podobny w obu 
okresach, o tyle dla ró nic Balice−Garlica 
sytuac a est odmienna. Na wiosn  cz -
stoś  ró nic z przedziału -0,1− -1,0K była 
wi ksza w okresie 1991−1995 (27%) ni   
w latach 1972−1996 (20%), a w przypadku 
cz stości z przedziału 1,1−2,0K sytuac a 
była odwrotna  17% w okresie 1972−1996 
i 11% w latach 1991−1995. Podobne zmia-
ny zaobserwowano w pozostałych porach 

Tab. 5.24. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i 
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 ró nic temperatury 

minimalne  mi dzy Balicami a Libertowem  
lub Garlicą Murowaną

able  easonal fre uen y  of air  
temperature in ersions  normal strati ation 

and isot ermal onditions  means  
all ases in a parti ular type of temperature 

erti al stru ture  in t e years   
and  de ned wit t e di eren e 
in minimum air temperature between ali e  

and Libert w or arli a urowana

b aśnienia  p.r. – pory roku, w – wiosna,  
l – lato,  – esień, z – zima, r – rok, B – Balice, 

L – Libertów, GM – Garlica Murowana

planations  p r   season  w  sprin  l  sum
mer    autumn  z  winter  r  year    ali e  

L  Libert w    arli a urowana
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Ryc. 5.26. Cz stoś  (%) ró nic temperatury minimalne  (K) mi dzy Balicami a Libertowem  
lub Garlicą Murowaną w porach roku w latach 1972–1996 oraz 1991–1995

i ure  re uen y  of minimum air temperature di eren es K between ali e and Libert w
or arli a urowana in seasons of t e years  and  

b aśnienia  B-L – ró nica mi dzy Balicami i Libertowem,  
B-GM – ró nica mi dzy Balicami i Garlicą Murowaną.
planations  L  di eren e between ali e and Libert w  

  di eren e between ali e and arli a urowana
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roku. znacza to, e wzrost cz stości inwers i określanych na podstawie ró nicy tempera-
tury minimalne  mi dzy Balicami a Garlicą w okresie 1991−1995 w porównaniu z latami 
1972−1996 dotyczył głównie inwers i o niewielkim nasileniu, do -2,0K. 

Poszuku ąc przyczyn zaobserwowanych zmian, zwrócono uwag  na warunki cyrku-
lac i atmosferyczne  w okresie 1972−1996. . Ustrnul (2007) stwierdził, e w tym okresie 
nastąpił wzrost cz stości wyst powania typów cyrkulac i Wa i Wc, czyli układów cyklo-
nalnych i antycyklonalnych z adwekc ą powietrza z zachodu, z około 70 do 90 dni w roku. 
Wieloletni przebieg liczby dni z innymi typami cyrkulac i cechu e si  du ą zmiennością  
z roku na rok i brakiem wyraźnych tendenc i zmian. la okresu 1951−2000 przeanalizo-
wano we wspomniane  pracy zmiennoś  adwekc i powietrza, bez wzgl du na towarzyszą-
cy e  typ układu barycznego. Stwierdzono, e do przełomu lat 80. i 90.  w. dominowały 
odchylenia u emne, tzn. w kole nych latach notowano zmnie szenie liczby dni z adwekc ą 
z poszczególnych kierunków, zaś potem przewa ały odchylenia dodatnie. W roku 1995 
dla wi kszości kierunków adwekc i liczba dni była zbli ona do średnie  wieloletnie , zaś 
w roku 1996 wr cz przeciwnie  rok ten odznaczał si  na bardzie  odmiennymi od prze-
ci tnych warunkami cyrkulacy nymi. d lat 70.  w. zaznacza si  wyraźny spadek war-
tości wskaźnika cykloniczności (C), co oznacza wzrasta ący udział sytuac i wy owych  
i spadek cz stości sytuac i ni owych. Jednocześnie obserwu e si  wzrost wartości wskaź-
nika cyrkulac i zachodnie  i spadek wartości wskaźnika cyrkulac i południowe . Lata 90. 

 w. charakteryzowały si  du ą zmiennością, zwłaszcza wskaźnika cyrkulac i zachod-
nie  w latach 1990 i 1998 wystąpiły na wy sze wartości tego wskaźnika w całym  w., 
a w roku 1996 – na ni sza wartoś  w stuleciu. gólnie mo na stwierdzi , e lata 90. były 
na bardzie  zmienną dekadą pod wzgl dem warunków cyrkulacy nych w całym  w.  
Jednak trudno wydzieli  w minionym stuleciu wyraźnie odmienne epoki cyrkulacy ne, 
co na wy e  mo na e podzieli  na okres 1901−1940 i lata późnie sze, biorąc pod uwag  
wartości wskaźnika cyrkulac i zachodnie  i południowe . 

W świetle tych rozwa ań uzasadnione wyda e si  przyna mnie  cz ściowe wiązanie od-
mienności pi ciolecia 1991−1995 od całego okresu 1972−1996, przedstawione w tab. 5.24,  
z odmiennością warunków cyrkulacy nych, zwłaszcza ze wzrostem udziału sytuac i wy o-
wych. Co ednak istotne  ró nice mi dzy oboma okresami zaznaczyły si  edynie w przy-
padku ró nic Balice−Garlica, co wskazu e, e na obszarze krakowskim na oddziaływanie 
warunków cyrkulacy nych nakłada ą si  inne, zró nicowane lokalnie czynniki kształtu ą-
ce temperatur  powietrza w mezoskali.

Ró nice temperatury minimalne  mi dzy Balicami a Libertowem lub Garlicą mo na 
zestawi  tak e, analizu ąc udział inwers i, izotermii i uwarstwienia normalnego osobno 
dla ka de  pory roku (tab. 5.25). W takim przypadku bada si  np. udział przypadków 
inwers i we wszystkich przypadkach w dane  porze roku (ka da pora roku to 100%), a nie 
ak poprzednio rozkład cz stości inwers i w porach roku (wszystkie przypadki inwers i to 

100%). a izotermi  przy to sytuac , gdy ró nica mi dzy stac ami mieściła si  w prze-
dziale od -0,5 do 0,5K, a wartości powy e  i poni e  tych progów uznano odpowiednio za 
sytuac e inwersy ne i sytuac e z normalnym uwarstwieniem termicznym.

W latach 1972−1996 w ka de  porze roku dominu ącym typem uwarstwienia termicz-
nego nocą w przypadku ró nic Balice−Libertów est inwers a  od 44,3% zimą do 54,0% 
latem. Natomiast ró nice Balice−Garlica wskazu ą na dominac  na skłonie Wy yny  
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Tab. 5.25. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i 
temperatury powietrza (inw.), normalnego 

uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii 
(izot.) w porach roku (100% to wszystkie doby 

w dane  porze roku) w latach 1972−1996  
i 1991–1995 na podstawie ró nic temperatury 

minimalne  mi dzy Balicami a Libertowem  
lub Garlicą Murowaną

able  easonal fre uen y  of air 
temperature in ersions inw  normal  
strati ation uw n and isot ermal  
onditions izot   means all days  

in a parti ular season  in t e years  
 and  de ned wit  

 t e di eren e in minimum air temperature  
between ali e and Libert w  

or arli a urowana

Tab. 5.26. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i 
temperatury powietrza (inw.), normalnego 

uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii 
(izot.) w porach roku w okresie  

03.2009–01.2010 r. na podstawie ró nic  
temperatury minimalne   

mi dzy Jeziorzanami a Libertowem  
lub Garlicą Murowaną

able  easonal fre uen y  of air  
temperature in ersions inw  normal  
strati ation uw n and isot ermal  

onditions izot  in t e period  
 de ned wit  

t e di eren e in minimum air temperature
between eziorzanami and Libert w 

or arli a urowana

b aśnienia  typ uw. – typ uwarstwienia ter-
micznego, B – Balice, L – Libertów,  

GM – Garlica Murowana.

planations  typ uw   type of t e temperature 
erti al stru ture    ali e  L  Libert w   

  arli a urowana

b aśnienia  typ uw. – typ uwarstwienia  
termicznego, J – Jeziorzany, L – Libertów,  

GM – Garlica Murowana, n – liczebnoś  próby.

planations  typ uw   type of t e temperature 
erti al stru ture    eziorzany  L  Libert w  

  arli a urowana  n  number of ases
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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 wcześnie  odmiennoś  pi ciolecia 1991−1995, 
ale tylko w przypadku ró nic Balice−Garlica. Na tle tych wyników z wielolecia nale y roz-
patrywa  dane zamieszczone w tabeli 5.26 z okresu 03.2009−01.2010 r. 

Porównanie temperatury minimalne  w Jeziorzanach i Libertowie, podobnie ak ró -
nice Balice−Libertów, wskazu e na przewag  inwers i, ale tylko od wiosny do esieni; zimą 
w okresie 03.2009−01.2010 r. przewa ało uwarstwienie normalne. Natomiast w przypadku 
ró nic Jeziorzany−Garlica wiosną i esienią dominowały inwers e, latem izotermia a zimą 
uwarstwienie normalne. Wiosną i esienią udział inwers i w ró nicach Jeziorzany−Garlica 
był ednak znacznie mnie szy ni  w przypadku ró nic Jeziorzany−Libertów. Wyniki te mo -
na cz ściowo zweryfikowa , analizu ąc dane z Balic i Libertowa, z okresu 09.2007−08.2009 r. 
z godz. 00 i 03 UTC (tab. 5.27). 

Tab. 5.27. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i temperatury powietrza (inw.), normalnego  
uwarstwienia termicznego (uw. n.) i izotermii (izot.) w porach roku w okresie 09.2007–08.2009 r. 

na podstawie ró nic temperatury o godz. 00 i 03 UTC mi dzy Balicami i Libertowem

able  easonal fre uen y  of air temperature in ersions inw  normal strati ation uw n
and isot ermal onditions izot  in t e period  de ned wit t e di eren e  

in air temperature at  and   between ali e and Libert w

b aśnienia  p.r. – pory roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, n – liczebnoś  próby.

planations  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter  n  number of ases

ane z godzin 00 i 03 UTC prezentu ą warunki termiczne panu ące nocą, podob-
nie ak temperatura minimalna. arówno dane z okresu 09.2007−08.2009 r. (ró nice 
Balice−Libertów), ak te  z okresu 03.2009−01.2010 r. (ró nice Jeziorzany−Libertów) 
świadczą o wzroście cz stości inwers i na Wysoczyźnie w porównaniu z okresem 1972−1996 
od wiosny do esieni, z około 50% do około 70%; natomiast dla zimy wyniki nie są edno-
znaczne. Według danych z lat 1972−1996 (Balice−Libertów) i z okresu 03.2009−01.2010 
r. (Jeziorzany−Libertów) udział inwers i wynosił zimą około 40%, zaś dane z Balic i Li-
bertowa z okresu 09.2007−08.2009 r. wskazu ą na wy szą cz stoś  około 70%. Nie nale-
y ednak interpretowa  tych danych ako dowodów zmian struktury termiczne  obszaru 

krakowskiego po 1996 r. Jedną z przyczyn ró nic est niewielka zmiana lokalizac i punk-
tu pomiarowego na terenie portu lotniczego w Balicach, opisana w rozdziale 4. ruga 
przyczyna to lokalizac a punktu w Jeziorzanach, relatywnie blisko koryta Wisły. la okre-
su od wiosny do esieni dane z lat 1972−1996 nale y uzna  za nieco zani one, a dane 
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na nowsze (z Jeziorzan i Libertowa z okresu 03.2009−01.2010 r. oraz z Balic i Libertowa  
z okresu 09.2007−08.2009 r.) − za lepie  odda ące faktyczne warunki termiczne obszaru 
krakowskiego, co wynika z przeniesienia punktu pomiarowego na terenie portu lotnicze-
go w Balicach. W przypadku zimy ró nice mi dzy danymi z okresu 03.2009−01.2010 r. 
(Jeziorzany−Libertów) i 09.2007−08.2009 r. (Balice−Libertów) wynika ą prawdopodobnie 
głównie ze wspomnianego bliskiego poło enia punktu w Jeziorzanach wzgl dem koryta 
Wisły. Ka da z lokalizac i (Jeziorzany i Balice) reprezentu e obszary za mu ące du e tereny 
na  obszarze krakowskim i dlatego obie wartości cz stości inwers i zimą, czyli 40% i 70%, 
nale y uzna  za aktualne. 

otychczasowe analizy dotyczące wyst powania inwers i temperatury oparte były na 
wynikach pomiarów naziemnych, wykonywanych na wysokości 2 m n.p.g., na stac ach 
zna du ących si  w profilu pionowym na terenie pozamie skim. Taka metoda wniosko-
wania o pionowe  strukturze temperatury powietrza zalega ącego w dolinie była stoso-
wana w wielu pracach. Przykładowo T. Niedźwiedź (1973) prowadził badania w dolinie 
Raby, wykorzystu ąc profil pomiarowy składa ący si  z punktów rozmieszczonych w prze-
kro u doliny. B. br bska-Starklowa (1970, 1971) równie  wykonywała badania mikro-  
i mezoklimatyczne, posługu ąc si  pomiarami naziemnymi w dolinie, wykonywanymi 
w systemie patrolowym. J. Lewińska i in. (1982), prowadząc badania w Krakowie, doko-
nali porównania wyników sonda y balonowych z pomiarami naziemnymi i uzyskali du ą 
ich zgodnoś , co dowodzi przydatności profilowych pomiarów naziemnych. Jest to o tyle 
istotne, e wykonywanie sonda y balonowych est związane z du ymi kosztami i zaanga-
owaniem grupy osób, co sprawia, e badania takie mo na przeprowadza  edynie spora-

dycznie, a uzyskane wyniki są siłą rzeczy edynie dokumentac ą określonego przypadku  
i rzadko pozwala ą na wyciąganie bardzie  ogólnych wniosków. 

na omoś  rozkładu temperatury w profilu pionowym ma istotne znaczenie dla
rozpoznania mezoklimatu miasta poło onego we wkl słe  formie terenu i dlatego na po-
trzeby badania klimatu Krakowa, celem uzupełnienia i weryfikac i wyników pomiarów 
naziemnych, utworzono pionowy profil pomiarowy, wykorzystu ąc maszt przekaźnikowy 
koło Kopca Kościuszki (patrz rozdział 4). Czu nik umieszczony na wysokości 115 m n.p.g.  
(335 m n.p.m.) zna du e si  na podobne  wysokości bezwzgl dne  ak punkt pomiarowy 
w Libertowie (314 m n.p.m.), porównanie zatem danych z tych dwóch punktów pozwa-
la oceni  przydatnoś  danych z Libertowa ako reprezentatywnych dla warstw powietrza 
zna du ących si  około 100 m nad dnem doliny. Wielkoś  gradientu pionowego tempera-
tury mo na wyznaczy , porównu ąc dane z Jeziorzan (dno doliny) z danymi albo z Liber-
towa, albo z masztu. Pomiary we wszystkich punktach są prowadzone w sposób ciągły. Po-
zwala to m.in. zweryfikowa  tez  o porównywalności obu sposobów w oparciu o znacznie 
szerszy materiał ni  ten, akim dysponowali J. Lewińska i in. (1982). 

Porównanie wartości temperatury mierzone  na maszcie i w Libertowie wykonano 
dla pór roku określonych ako

1) wiosna  29.03−19.05.2009 r.;
2) lato  1.06−29.08.2009 r.;
3) esień  7.09−30.11.2009 r.;
4) zima  1.12.2009−12.02.2010 r.
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Analiza ryc. 5.27 wskazu e, e w ka de  porze roku w nocy temperatura w Libertowie 
była ni sza ni  na maszcie średnio o około 1−2K, zaś w dzień wy sza o 2−3K. Wyniki ana-
liz zaprezentowane w poprzednich rozdziałach wskazu ą, e w Libertowie cz sto nocą wy-
st pu ą na wy sze wartości temperatury spośród wszystkich punktów pomiarowych, ale  
− ak wida  − temperatura na maszcie est eszcze wy sza. bie stac e są zatem usytuowa-
ne zazwycza  powy e  warstwy inwersy ne , lecz czu nik na maszcie pokazu e na prawdo-
podobnie  wartości temperatury powietrza kształtowane w znacznym stopniu dodatkowo 
przez emis  ciepła antropogenicznego z obszaru miasta. Jeśli przy ą , e Libertów re-
prezentu e pozamie ską warstw  graniczną, a maszt mie ską, to dane dla nocy są zgodne  
z wynikami R. . Bornsteina (1968), który badał rozkład pionowy temperatury powietrza 
nad Nowym Jorkiem i ego otoczeniem (lecz edynie w okresie wschodu słońca). Stwier-
dzono wówczas, e uprzywile owanie termiczne miasta est na wi ksze w przygruntowe  
warstwie powietrza i szybko spada z wysokością. Na wysokości około 300 m stwierdzono 
taką samą temperatur  powietrza nad miastem ak nad terenami pozamie skimi. Nale y 
ednak pami ta , e czu nik w Libertowie zna du e si  2 m n.p.g., zaś czu nik na maszcie 

− 115 m n.p.g., co niewątpliwie wpływa na wartości temperatury oraz wielkoś  i tempo 
zmian temperatury powietrza. R. . Bornstein wykonywał swo e badania, wykorzystu ąc 
do pomiarów przeloty samolotem. W Krakowie tak e były wykonywane takie badania 
(Morawska-Horawska 1978b, Morawska-Horawska, Cebulak 1981), lecz przeloty odby-
wały si  na linii -W, zatem brak informac i o rozkładzie pionowym temperatury w pro-
filu N-S i zarazem danych o zasi gu m.w.c. w takim przekro u. Cz ściowo luk  t  wypeł-
nia ą wyniki przedstawione przez J. Lewińską i in. (1982) oraz J. Lewińską (1984), oparte 

Ryc. 5.27. rednie godzinne wartości ró nic temperatury (K) mi dzy szczytem masztu 
 i Libertowem w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean ourly alues of air temperature di eren es K between t e  mast top 
and Libert w in seasons of t e period 
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na pomiarach naziemnych w profilu wysokościowym i na sonda ach. Wskazu ą one, e  
w godzinach porannych (mo na zało y , e tak e w nocnych) temperatura powietrza na 
wierzchowinach wokół miasta mo e by  ni sza o około 1−2K ni  temperatura na te  sa-
me  wysokości, ale nad miastem, tak w sytuac i inwersy ne , ak te  w sytuac i normalne-
go uwarstwienia termicznego. Ponadto wyniki sonda y wskazywały, e w Krakowie tzw. 
efekt rosso er, czyli wyst powanie nocą poza miastem powy e  dolne  inwers i warstwy 
powietrza o temperaturze wy sze  ni  w mieście, mo na dostrzec powy e  200 m n.p.g., 
co est wartością pośrednią mi dzy podawaną przez H. . Landsberga (1981)  około 40 m  
i R. . Bornsteina (1968)  około 300 m. 

Rycina 5.28 przedstawia cz stoś  wyst powania inwers i temperatury powietrza w po-
szczególnych godzinach w porach roku. Porównano u emne ró nice temperatury mi dzy 
Jeziorzanami i Libertowem oraz mi dzy Jeziorzanami i wierzchołkiem masztu. Pory roku 
wyznaczono tak ak dla porównania Libertowa z masztem, przy czym lato obe mowało 
okres 16.07−29.08.2009 r., z uwagi na dost pnoś  danych z Jeziorzan. Ró nica wysokości 
mi dzy Jeziorzanami i Libertowem wynosi 103 m, a mi dzy Jeziorzanami i wierzchołkiem 
masztu − 124 m, przeliczono wi c ró nice temperatury na wielkoś  gradientu w C na 100 m  
wysokości. Porównano gradienty o wartościach mnie szych od -0,5 C·100 m-1, uzna ąc 
wartości z zakresu 0,5− -0,5 C·100 m-1 za właściwe dla warunków izotermii. Wiosną  
i latem w godzinach nocnych przewa a uwarstwienie inwersy ne, na cz ście  (80−90%) 
wyst pu e ono latem. Jesienią udział inwers i w godzinach nocnych spada do 50−60%,  
a zimą do zaledwie 20−30%. We wszystkich godzinach widoczne są ró nice mi dzy war-
tościami otrzymanymi oboma sposobami. Nocą cz stoś  ró nic Jeziorzany−maszt est  
o kilka-kilkanaście procent wi ksza ni  cz stoś  ró nic Jeziorzany−Libertów, co wskazu e, 
e chocia  generalnie wyniki otrzymane oboma sposobami są w du ym stopniu zbie ne, 

to ednak relatywnie cz sto zdarza si , e wyniki pomiarów są przeciwstawne  ró nica 
Jeziorzany−maszt est u emna, a ró nica Jeziorzany−Libertów bliska zera lub dodatnia. 
Wynika to przede wszystkim z ró nic temperatury mi dzy Libertowem i masztem, przed-
stawionymi na ryc. 5.27. Na cz ście  sytuac e takie zdarza ą si  pod koniec dnia, w porze 
zachodu słońca (16−19 UTC), kiedy porównanie Jeziorzan z masztem wskazu e na inwer-
s  w 40−80% pomiarów, a ró nica Jeziorzany−Libertów – wartości o 20−40 punktów pro-
centowych mnie sze. W ciągu dnia profil Jeziorzany−Libertów cz sto (do 20%) wskazu e 
uwarstwienie inwersy ne, zaś profil Jeziorzany−maszt albo nie wykazu e takich sytuac i  
w ogóle, albo z bardzo małą cz stością (do kilku procent). Ponownie sytuac a ta wynika  
z ró nic temperatury mi dzy Libertowem i masztem (ryc. 5.27). aobserwowane pra-
widłowości mo na zinterpretowa  w sposób zaproponowany u  powy e  czu nik na 
maszcie reprezentu e warunki termiczne powietrza w mie skie  warstwie graniczne , zaś 
Libertów – w pozamie skie . o określania wyst powania inwers i na terenie pozamie -
skim postanowiono zatem u ywa  pomiarów z Jeziorzan i Libertowa, zaś dane z masztu 
porówna  ze stac ą naziemną w centrum miasta i w ten sposób stwierdzi  wyst powanie 
inwers i termiczne  lub e  brak na terenie miasta.

Rycina 5.29 prezentu e porównanie wyst powania inwers i w mieście i poza miastem, 
w zachodnie  cz ści doliny Wisły, według opisanych zało eń. Wiosną i latem sytuac e in-
wersy ne wyst powały 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. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i temperatury powietrza w poszczególnych  
godzinach i porach roku, na podstawie pomiarów w Jeziorzanach, Libertowie i na maszcie  

w okresie 03.2009–01.2010 r.
i ure  re uen y  of air temperature in ersion in parti ular ours and seasons  a ordin  to 

t e measurements in eziorzany  Libert w and at t e mast top in t e period 

b aśnienia  J-m – pomiary w Jeziorzanach i na maszcie, J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie.
planations  m  measurements in eziorzany and at t e mast   

L  measurements in eziorzany and Libert w
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Ryc. 5.29. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i 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.

i ure  re uen y  of air temperature in ersion in parti ular ours and seasons   
in urban and rural areas  a ordin  to t e measurements in eziorzany  Libert w  Krasi skie o t   

and at t e mast top in t e period 
b aśnienia  Kr-m – pomiary przy al. Krasińskiego i na maszcie,  

J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie.
planations  Kr m  measurements in Krasi skie o t  and at t e mast   

L  measurements in eziorzany and Libert w
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w mieście i 50−60% poza miastem. imą inwers e zdarza ą si  na rzadzie  (10−20%)  
i ró nice mi dzy miastem i obszarem pozamie skim są niewielkie. W godzinach oko-
łopołudniowych inwers e wyst powały w około 10−20% przypadków, ale od wiosny do  
esieni tylko poza miastem, zaś zimą po awiały si  tak e w mieście. Istotną cechą inwer-

s i termicznych, oprócz cz stości ich wyst powania, est tak e wielkoś  gradientu piono-
wego temperatury. Ryc. 5.30 przedstawia cz stoś  wyst powania inwers i termicznych  
w przedziałach wartości gradientu pionowego temperatury w godzinach nocnych (od 19 do  
2 UTC), które we wszystkich porach roku nale ą do okresu mi dzy zachodem i wschodem 
słońca. W mieście na cz ście  wyst powały inwers e 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 cz stoś  tych 
dwóch przedziałów wynosiła od 14,3% zimą do 40% latem. Poza miastem wiosną i esienią 
na wi ce  było przypadków inwers i o gradiencie pionowym >-4,0 C·100 m-1 (odpowied-
nio 27,7% i 22,5%). Latem poza miastem dominowały inwers e 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%). ączna cz stoś  inwers i 
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. Mo na zatem stwierdzi , e poza miastem nocą była wi ksza 
cz stoś  inwers i i o wi ksze  intensywności ni  w mieście w ka de  porze roku. 

Tabele 5.28 i 5.29 pokazu ą, e udział inwers i, kiedy gradient temperatury przekra-
czał -4,0 lub -6,0 C·100 m-1, był relatywnie du y, przy czym przypadki takie koncentro-
wały si  przede wszystkim w godzinach nocnych. W lecie w mieście nie wyst powały one 
prawie wcale. Wiosną i esienią zdarzały si  poza miastem kilkakrotnie cz ście  ni  w mie-
ście. Natomiast zimą inwers e o wielkości gradientu >-6,0 C·100 m-1 nie wystąpiły w ogóle 
ani w mieście, ani poza miastem, co est zgodne z wcześnie szymi wynikami mówiącymi  
o na mnie szym zró nicowaniu termicznym badanego obszaru zimą, a te o gradiencie  
>-4,0 C·100 m-1 w przypadku kilku godzin osiągn ły w mieście wy szą cz stoś  ni  poza 
miastem, lecz ich udział nie przekroczył 4%. Wyniki te potwierdza ą prawidłowości znane 
z innych prac, e gradienty pionowe w mieście są zazwycza  znacznie mnie sze ni  poza 
miastem.

Rycina 5.31 przedstawia cz stoś  wyst powania inwers i temperatury powietrza (gra-
dient pionowy temperatury <-0,5 C·100 m-1) we wschodnie  cz ści doliny Wisły, esienią 
i zimą, na podstawie pomiarów w Kocmyrzowie, Przylasku Rusieckim i Chorągwicy. Je-
sienią w godzinach nocnych inwers e są tam znacznie rzadsze (30−40%) ni  w zachodnie  
cz ści doliny (50−60%) i odpowiada ą racze  warunkom mie skim ni  pozamie skim. imą 
natomiast brak wyraźnych ró nic mi dzy obiema cz ściami doliny. Mnie sza cz stoś  in-
wers i esienią mo e by  związana m.in. z oddziaływaniem kombinatu metalurgicznego  
w Nowe  Hucie, gdy  ciepło antropogeniczne emitowane przez ten zakład est przenoszo-
ne głównie w kierunku wschodnim przez przewa a ące wiatry zachodnie.

aprezentowane wyniki są zasadniczo zbie ne z wynikami zamieszczonymi w pra-
cach J. Lewińskie  (1984) oraz J. Lewińskie  i in. (1990), przy czym w ninie sze  pracy 
nie ma mo liwości odniesienia si  do wyników dotyczących zasi gu pionowego inwers i 
i m.w.c., z powodu braku sonda y balonowych; pomiary w profilu pionowym były wyko-
nywane na stałych wysokościach. Ponadto sonda e 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 ninie sze  
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Ryc. 5.30. Cz stoś  (%) wystepowania inwers i 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

i ure  re uen y  of air temperature in ersion in erti al lapse rate inter als  m  
in urban and rural areas in t e ours   in seasons of t e period 

b aśnienia  Kr-m – pomiary przy al. Krasińskiego i na maszcie,  
J-L – pomiary w Jeziorzanach i Libertowie

planations  Kr m  measurements in Krasi skie o t  and at t e mast   
L  measurements in eziorzany and Libert w
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pracy zna du e si  w zachodnie  cz ści miasta, gdzie brak np. oddziaływania ciepła antro-
pogenicznego z kombinatu w Nowe  Hucie. Tym, na co ednak warto zwróci  uwag , est 
relatywnie du a cz stoś  inwers i nad miastem w porównaniu z terenami pozamie skimi. 
Wielu autorów podkreśla, e m.w.c. powodu e wyst powanie nad miastem nocą warun-
ków zbli onych do izotermicznych, podczas gdy poza miastem rozwi a si  intensywna 
inwers a; dotyczy to ednak miast poło onych na terenach płaskich (Landsberg 1981). 
Tymczasem w Krakowie, poło onym w dolinie, udział inwers i nad miastem w godzinach 
nocnych est, co prawda, mnie szy ni  poza miastem, ale nie spada poni e  około 30% od 
wiosny do esieni. ane z pomiarów w Jeziorzanach, Libertowie, przy al. Krasińskiego  

Tab. 5.28. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i temperatury powietrza o wielkości gradientu  
pionowego >-4,0ºC·100 m-1 w mieście i poza miastem, w zachodnie  cz ści doliny Wisły  
na obszarze krakowskim, w poszczególnych godzinach doby (czas UTC) i w porach roku  

w okresie 03.2009–01.2010 r. 

able  easonal fre uen y  of air temperature in ersion wit  t e lapse rate  m   
in urban and non urban areas  in t e western part of t e istula i er alley  

wit in t e Krak w area  at parti ular  ours  in t e period 

b aśnienia  J – Jeziorzany, L – Libertów, Kr – al. Krasińskiego, m – szczyt masztu.

planations    eziorzany  L  Libert w  Kr  Krasi skie o t  m  top of t e mast
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i na maszcie pokazu ą, e w Krakowie w badane  warstwie 100 m nie wyst pu e tzw. efekt 
rosso er, temperatura w całym profilu pozamie skim est ni sza ni  w profilu mie skim.

Jak wspomniano wcześnie , prawdopodobnie efekt ten po awia si  wy e , na wysokości 
około 200 m n.p.g. J. Walczewski (1994) stwierdził na podstawie pomiarów sodarowych 
w Krakowie-Czy ynach, e przez 60% dni w roku w godzinach porannych wyst powała 
inwers a termiczna dolna, ale niestety pomiary te były wykonywane tylko w mieście, brak 
równoczesnych pomiarów porównawczych poza miastem. Niemnie  ednak wyniki te po-

Tab. 5.29. Cz stoś  (%) wyst powania inwers i 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. 

able  easonal fre uen y  of air temperature in ersion wit  t e lapse rate  m   
in urban and non urban areas  in t e western part of t e istula i er alley  

wit in t e Krak w area  at parti ular  ours  in t e period 

b aśnienia ak w tab. 5.28.

planations as in table 
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Ryc. 5.31. Cz stoś  (%) wyst powania gradientu pionowego temperatury powietrza <-0,5ºC·100 m-1  
w poszczególnych godzinach esienią 2009 r. i zimą 2009/2010 r., na podstawie pomiarów  

w Kocmyrzowie, Przylasku Rusieckim i Chorągwicy

i ure  re uen y  of t e erti al lapse rate  m  in parti ular ours  
of autumn  and winter  a ordin  to t e measurements in Ko myrz w   

rzylasek usie ki and or wi a

b aśnienia  PR-Ch– pomiary w Przylasku Rusieckim i na Chorągwicy,  
PR-K – pomiary w Przylasku Rusieckim i w Kocmyrzowie.

planations    measurements in rzylasek usie ki and or wi a   
K  measurements in rzylasek usie ki and Ko myrz w



Ryc. 5.32. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w grodzie Botanicznym,  
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  nnual sums of pre ipitation mm  in t e otani al ardens r d otani zny   
ali e  ołomia and arli a urowana in t e years 

Ryc. 5.33. Roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1 mm w grodzie Botanicznym,  
Balicach, Igołomi i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  nnual number of days wit  daily sum of pre ipitation  mm in t e otani al  
ardens r d otani zny  ali e  ołomia and arli a urowana in t e years 



Ryc. 5.34. rednia roczna liczba dni z dobową sumą opadów ≥0,1, ≥1,0, ≥5,0, ≥10,0, ≥20,0 i ≥30,0 
mm w grodzie Botanicznym, Balicach, Igołomi i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  ean annual number of days wit  daily sum of pre ipitation    
  and  mm in t e otani al ardens r d otani zny  
ali e  ołomia and arli a urowana in t e years 
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twierdza ą du ą cz stoś  inwers i dolnych w mieście, co nale y uzna  za cech  istotnie 
ró niącą klimat miasta poło onego w dolinie od klimatu miasta poło onego na terenie 
płaskim. 

5.2. pady atmosferyc ne na obs ar e krakowskim

pady atmosferyczne są drugim, obok temperatury powietrza, na cz ście  badanym ele-
mentem klimatu, tak e klimatu miasta. Analiza zró nicowania przestrzennego opadów 
zostanie ednak przeprowadzona edynie dla całego obszaru krakowskiego, co zostało 
uzasadnione w rozdziale 1. 

pady atmosferyczne na obszarze krakowskim mo na scharakteryzowa  na podsta-
wie dobowych danych o sumach opadów ze stac i w grodzie Botanicznym, Garlicy Mu-
rowane , Balicach i Igołomi z lat 1971−2005 (przy czym brak danych z 1980 r. z Garlicy) 
oraz z Libertowa z lat 1985−1996 i Czy yn 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 grodzie Botanicznym. pady w Garlicy wykazywały na wi kszą 
zmiennoś  z roku na rok w porównaniu 
z pozostałymi stac ami, co pokazu e tab. 
5.30 i ryc. 5.32. 

W badanym wieloleciu brak było ten-
denc i wzrostowe  lub spadkowe  sum opa-
dów. Nie mo na tak e stwierdzi , aby na 
które ś ze stac i roczne sumy opadu były 
zawsze na wi ksze lub na mnie sze w po-
równaniu z pozostałymi stac ami. Główną 
cechą stosunków opadowych na badanych 
stac ach est zatem du a zmiennoś  cza-
sowa i przestrzenna. Roczna liczba dni  
z opadem, czyli dni z sumą dobową opadu 
≥0,1 mm (ryc. 5.33), cechu e si  natomiast 
pewną regularnością. Na wi ce  dni z opa-
dem w poszczególnych latach wyst pu e  
w grodzie Botanicznym (średnio w roku 
216 dni), na mnie  w Garlicy (132 dni),  
w Balicach est to 173 dni, a Igołomia ze 149 
dniami ma, ak wida , roczne charaktery-
styki warunków pluwiometrycznych zbli-
one do Garlicy, tak w zakresie sum rocz-

nych, ak te  liczby dni z opadem, mimo 
poło enia w innym mezoregionie. Rozpa-
tru ąc liczb  dni z opadem o sumie dobo-
we  powy e  1,0 mm, 5,0 mm, 10,0 mm,  
20,0 mm i 30,0 mm (ryc. 5.34), zauwa amy, 

Tab. 5.30. rednie roczne sumy opadów  
atmosferycznych (mm) w latach 1971–2005  

w Garlicy Murowane , Balicach, 
Igołomi i grodzie Botanicznym 

oraz wartości odchylenia standardowego  
i współczynnika zmienności

able  ean annual sums 
of pre ipitation mm  in t e years   
in arli a urowana  ali e  ołomia and  

t e otani al arden  to et er wit  t e standard 
de iation and ariability oe ient

b aśnienia  GM – Garlica Murowana,  
B – Balice, I – Igołomia, B – gród Botaniczny,  

śr. s. r. – średnia suma roczna  
opadów, odch. st. – odchylenie standardowe,  

wsp. zm. – współczynnik zmienności

planations    arli a urowana   
  ali e    ołomia    otani al arden, 

r  s  r   mean annual sum of pre ipitation  
od  st   standard de iation   

wsp  zm   ariability oe ient
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e ró nice mi dzy stac ami praktycznie 
zanika ą powy e  progu 5,0 mm, zatem lo-
kalne wpływy np. rzeźby terenu czy zanie-
czyszczeń powietrza na opady manifestu ą 
si  edynie w przypadku opadów o małym 
nat eniu. 

rednie sezonowe sumy opadów (ryc. 
5.35) są na wszystkich stac ach na wi ksze 
latem i na ni sze zimą. Latem sumy opa-
dów są prawie takie same na wszystkich 
stac ach, zaś w pozostałych porach roku 
w Balicach i grodzie Botanicznym są  
o 10−20 mm wy sze ni  w innych punk-
tach. Na wi ksze ró nice wystąpiły zimą  
sumy opadów w grodzie były wi ksze 
od sum w Garlicy o 29,5 mm. la serii 
sezonowych sum opadu z grodu i pozo-
stałych stac i wyznaczono współczynnik 
korelac i Pearsona (tab. 5.31). Poniewa  
stac e są poło one relatywnie blisko siebie, 
to wartości współczynnika są doś  wyso-
kie, tylko zimą i tylko dla Garlicy wartoś  
spada poni e  0,80.

la obszaru miasta mo na dodatkowo 
charakteryzowa  opady, biorąc pod uwa-
g  dost pne dane z lat 1993−2002, kiedy 
działały równolegle stac e w grodzie Bo-
tanicznym i w Czy ynach. Ryc. 5.36 przed-
stawia roczne sumy opadów dla obu stac i 
w rozpatrywanym 10-leciu wraz z sumami 
dla Balic, dla porównania ze stac ą poza-
mie ską. azwycza  roczne sumy opadów 
w Czy ynach były wy sze ni  w grodzie 
Botanicznym, a na wi kszą ró nic  zano-
towano w roku 1994  50,0 mm. rednie 
sezonowe sumy opadu dla grodu Bota-
nicznego i Czy yn (ryc. 5.37) ró nią si   
o kilka/kilkanaście mm i na wi ksze ró -
nice są w lecie (18,8 mm), a na mnie sze 
zimą (5,7 mm), przy czym latem i esienią 
wi ce  opadów notu e si  w Czy ynach,  
a wiosną i zimą – w grodzie Botanicz-

nym. Trudno ednak z tego faktu wyciąga  daleko idące wnioski. Na mnie sze notowane 
sumy opadów w grodzie wpływ mo e mie  usytuowanie stac i wśród zieleni wysokie . 

Tab. 5.31. Współczynnik korelac i Pearsona  
dla sezonowych sum opadu w grodzie Bota-

nicznym, Balicach, Garlicy Murowane   
oraz Igołomi w latach 1971–2005; 

wszystkie wartości istotne na poziomie p<0,05

able  earsons orrelation oe ient  
for seasonal pre ipitation sums from t e otani

al ardens  ali e  arli a urowana  
and ołomia in t e years   

all alues si ni ant at p

b aśnienia  p.r. – pory roku, w – wiosna, 
l – lato,  – esień, z – zima,  

B – gród Botaniczny, B – Balice,  
GM – Garlica Murowana, I – Igołomia.

planations  p r   season  w  sprin   
l  summer    autumn  z  winter   

  otani al arden    ali e   
  arli a urowana    ołomia

Ryc. 5.35. rednie sezonowe sumy opadów  
atmosferycznych (mm) w grodzie Botanicz-

nym ( B), Balicach, Igołomi i Garlicy  
Murowane  w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal sums of pre ipitation 
mm  in t e otani al arden  ali e  

ołomia and arli a urowana  
in t e years 
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Pomiary opadów w mieście są obarczone licznymi problemami metodycznymi, z uwagi 
na g stą zabudow . Brak równoczesnych pomiarów w innych cz ściach miasta uniemo -
liwia dalszą weryfikac  istotności zaobserwowanych ró nic.

la okresu 1985−1996 mo na przeanalizowa  zró nicowanie przestrzenne opadów 
dla na wi ksze  liczby stac i pozamie skich (Garlica Murowana, Balice, Igołomia, Liber-
tów) i dla grodu Botanicznego. Roczne sumy opadów (ryc. 5.38) są zazwycza  wyraź-
nie wy sze w Libertowie (średnia suma  704,5 mm) ni  w pozostałych punktach, łącznie  
z grodem Botanicznym (654,0 mm), a w Igołomi – na ni sze (558,5 mm). Natomiast 
średnie sezonowe sumy opadów na poszczególnych stac ach (ryc. 5.39) wskazu ą, e Gar-
lica est we wszystkich porach roku stac ą o na ni szych sumach opadów, zaś Libertów od 
wiosny do esieni ma na wi ksze sumy opadów. imą opady w Libertowie są prawie takie 
same ak w grodzie Botanicznym i wy sze ni  w pozostałych punktach.

pady obszaru krakowskiego w profilu N-S zostały zanalizowane w pracach A. Bo-
kwy i B. Skowery (2008, 2009), zaś w profilu W- w pracy A. Bokwy i . Limanówki 
(2008). Wszystkie analizy potwierdza ą du ą zmiennoś  opadów z roku na rok. la ciągu 
sum miesi cznych z lat 1971−2005 obliczono współczynnik zmienności i dla Garlicy Mu-
rowane  otrzymano wartoś  72,5%, a dla grodu Botanicznego 62,1%. mówione powy-
e  opady w Libertowie ma ą podobne cechy ak opady w Gaiku-Brzezowe , co sugeru e, 
e obie te stac e reprezentu ą klimat Pogórza Wielickiego, a Libertów, mimo poło enia tu  

za granicami Krakowa, nie mo e by  uznawany za stac  nada ącą si  do porównań np.  
z centrum miasta w kontekście badania klimatu miasta. ró nicowanie opadów mi -

Ryc. 5.36. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w grodzie Botanicznym ( B),  
Czy ynach i Balicach w latach 1993–2002

i ure  nnual sums of pre ipitation mm  in t e otani al arden   
zy yny and ali e in t e years 
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dzy stac ami reprezentu ącymi wschod-
nią i zachodnią cz ścią doliny Wisły est 
znaczne, podobnie ak opisane wcze-
śnie  zró nicowanie temperatury powie-
trza. pady w grodzie są wy sze od 
opadów w Balicach tylko o około 4−8% 
w ciągu roku, natomiast w przypadku  
opadów w Igołomi ró nica ta wynosi 37% 
w zimie, około 15% wiosną i esienią oraz 
3% w lecie. na du e to odzwierciedlenie 
tak e w średnie  roczne  liczbie dni z opa-
dem (suma dobowa ≥0,1 mm), która dla 

grodu est wy sza o 38% w porównaniu  
z  wartością dla Igołomi, a tylko o 18% 
wy sza od wartości z Balic. W przypad-
ku Krakowa nie zna du e potwierdzenia 
reguła znana z wielu miast, e obszary 
mie skie charakteryzu ą si  zwi kszoną 
liczbą intensywnych opadów o du e  wy-
da ności. Liczba dni z sumą dobową opadu 
≥5 mm est bardzo zbli ona na wszystkich 
stac ach. Ponadto w lecie, kiedy opady 
burzowe wyst pu ą na cz ście , zró nico-
wanie sum opadów mi dzy stac ami est 
na mnie sze.

J. Lewińska (1967) na podstawie wy-
ników z zag szczone  sieci pomiarowe , 
działa ące  w latach 1951−1960, stwierdzi-
ła, e na wy sze średnie roczne sumy opa-

dów (powy e  800 mm) notowano na Pogórzu Wielickim, nieco ni sze (około 700 mm) w 
centrum miasta i na Garbie Tenczyńskim, zaś w północno-wschodnie  cz ści miasta sumy 
te osiągały wartości zaledwie około 500 mm. Było to, zdaniem autorki, skutkiem znacz-
nego zró nicowania rzeźby na tym obszarze i poło enia tego terenu w cieniu opadowym 
Wy yny Krakowsko-Cz stochowskie . Podstawowe cechy opisane  struktury przestrzen-
ne  opadów mo na odnaleź  tak e w danych pomiarowych prezentowanych w ninie szym 
rozdziale. Rol  rzeźby terenu w modyfikac i opadów na obszarze krakowskim podkreślali 
tak e B. lechnowicz-Bobrowska i in. (2005), stwierdza ąc, e ni sze ni  w Krakowie opa-
dy w Garlicy Murowane  są m.in. skutkiem usytuowania stac i w cieniu opadowym. Pod-
sumowu ąc powy sze rozwa ania, mo na zatem stwierdzi , e obszar krakowski charak-
teryzu e du a zmiennoś  czasowo-przestrzenna opadów atmosferycznych, a południowa  
i zachodnia cz ś  miasta otrzymu e znacząco wi ce  opadów ni  cz ści północna i wschod-
nia. pady na terenie zurbanizowanym są wi ksze ni  na wi kszości stac i pozamie skich, 
ale określenie ilościowe zwi kszenia opadów na terenie mie skim napotyka na trudności 
związane z du ym zró nicowaniem sum opadów na obszarze krakowskim.

Ryc. 5.37. rednie sezonowe sumy opadów 
atmosferycznych (mm) w grodzie Botanicz-

nym ( B) i Czy ynach w latach 1993–2002

i ure  ean seasonal sumsof pre ipitation 
mm  in t e otani al arden  and zy y

nyin t e years 



Ryc. 5.39. rednie sezonowe sumy opadów atmosferycznych (mm) w Garlicy Murowane , Balicach, 
Igołomi, Libertowie i grodzie Botanicznym w latach 1985–1996

i ure  ean seasonal sums of pre ipitation mm  in arli a urowana  ali e  ołomia  
Libert w and t e otani al arden r d otani zny  in t e years 

Ryc. 5.38. Roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) w Garlicy Murowane , Balicach, Igołomi, 
Libertowie i grodzie Botanicznym w latach 1985–1996

i ure  nnual sums of pre ipitation mm  in arli a urowana  ali e  ołomia  Libert w 
and t e otani al arden r d otani zny  in t e years 



           

R D IA  6

ie s  s  ie   
 r o ie

W rozdziale 2 zaprezentowano dotychczasowe badania m.w.c. w Krakowie. Wi kszoś  
prac dotyczyła okresu, kiedy wiele terenów obecnie zurbanizowanych było eszcze terena-
mi z co na wy e  luźną zabudową willową lub terenami niezabudowanymi. Rozwó  miasta, 
opisany w rozdziale 3, stworzył ednak nową sytuac , a zaprezentowane poni e  badania 
mogą mie  znaczenie nie tylko dla planowania przestrzennego w Krakowie, ale tak e dla 
rozwo u działu klimatologii mie skie  za mu ącego si  rolą rzeźby terenu w kształtowaniu 
klimatu miasta.

6.1. ró nicowanie termic ne Krakowa i okolic a mie ska  
        wyspa ciep a

Przedstawione w poprzednich rozdziałach zró nicowanie temperatury powietrza na te-
renie Krakowa i okolic skłania do postawienia pytania  ak na takim obszarze definiowa
i mierzy  m.w.c.  W miastach poło onych na obszarach płaskich na wy sze tempera-
tury wyst pu ą w centrum miasta, zaś obszary peryfery ne są chłodnie sze, a na chłod-
nie sze są obszary pozamie skie. akłada si  tak e zró nicowane oddziaływanie dane-
go typu zabudowy na temperatur  powietrza w mieście. W Krakowie wyst pu ą liczne 
odst pstwa od tych reguł. W cz ści miasta poło one  w dolinie ró ne rodza e zabudowy 
charakteryzu e prawie taka sama temperatura, a ró nice po awia ą si  mi dzy terenami  
o takim samym typie zabudowy, ale w ró nych formach terenu. bszary pozamie skie 
w porównaniu z miastem albo są od niego znacznie chłodnie sze (Jeziorzany), albo co 
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na mnie  tak samo ciepłe (Libertów). atem zastosowanie dotychczas stosowanych metod 
wyznaczania m.w.c., omówione w rozdziale 1, nie pozwoliłoby na uzyskanie wiarygod-
nych wyników. Skłoniło to autork  do opracowania własnego rozwiązania metodycznego, 
opiera ącego si  na eliminac i wpływu rzeźby terenu celem uchwycenia edynie wpływu 
zagospodarowania terenu na ró nice temperatury powietrza mi dzy terenem mie skim  
i pozamie skim. W proponowanym rozwiązaniu miasto podzielono na cz ś  zna du ą-
cą si  w dolinie, do wysokości około 30−40 m ponad e  dnem, oraz na dwie pozosta-
łe cz ści, poło one wy e  po stronie północne  i południowe . odatkowo ka dą stref  
podzielono na cz ś  wschodnią i zachodnią. a e to łącznie sześ  obszarów miasta i dla 
ka dego z nich powinno si  prowadzi  pomiary w obszarze pozamie skim zna du ącym 
si  w podobnych warunkach rzeźby terenu i wysokości wzgl dne . W ten sposób mo na 
dla ka dego z sześciu obszarów miasta wyznaczy  intensywnoś  m.w.c. zgodnie z e  defi-
nic ą. Autorce udało si  zorganizowa  cztery takie punkty pozamie skie, z tego trzy (czyli 
komplet) w zachodnie  cz ści obszaru. Tabela 6.1 prezentu e średnie sezonowe wartości 
intensywności m.w.c. nocą (obliczone na podstawie danych z okresu nocy, czyli od zacho-
du do wschodu słońca, w poszczególnych dniach dane  pory roku) dla zachodnie  cz ści 
badanego obszaru. W przypadku cz ści wschodnie  wykonanie podobnych obliczeń est 

b aśnienia  p.r. – pory roku, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, r – rok, s. Wy . – skłon Wy-
yny; wartości u emne oznacza ą, e temperatura w punkcie pozamie skim była ni sza ni   

w mieście, zaś wartości dodatnie – sytuac  odwrotną; J – Jeziorzany, TS – Teatr im. J. Słowackiego, 
Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie, Be – ul. Bema, B – gród Botaniczny, Bł – Błonia,  

Ma – RTCN ul. Malczewskiego, R – Rzozów, C – ul. Cza na, Bo – ul. Bo ki, Mo – Modlniczka,  
 – ul. cowska.

planations  p r   season  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter  r  year   
s  Wy   pland slope  ne ati e alues mean t at t e temperature at a non urban point was lower 

t an in t e urban area  w ile positi e alues mean a re erse situation    eziorzany   
   łowa ki eatre Kr Krasi skie o t o odwawelskie distri t e ema t  

  otani al arden  ł  łonia  a   al zewskie o t   
  zoz w    za na t  o  o ki t  o  odlni zka    owska t

Tab. 6.1. rednia sezonowa i roczna intensywnoś  m.w.c. (K) w czasie nocy w zachodnie  cz ści 
badanego obszaru, w wydzielonych strefach pionowych (dno doliny, Wysoczyzna i skłon Wy yny)  

i typach u ytkowania terenu w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  ean seasonal and annual  intensity K  durin  t e ni t time in t e western part  
of t e studied area  in di erent erti al zones ri er alley bottom lateau pland slope  

and di erent types of land use in t e period



ie ska wyspa iepła w Krakowie

145

co prawda mo liwe, cho  tylko dla doliny, ale potenc alne wyniki wyda ą si  problema-
tyczne. Biorąc pod uwag , e wpływ kombinatu metalurgicznego si ga daleko na wschód 
od granic miasta, o czym b dzie eszcze mowa w dalsze  cz ści pracy, punkt pomiarowy  
w Przylasku Rusieckim trudno bowiem uzna  za w pełni pozamie ski i dlatego dalsza 
analiza zostanie ograniczona edynie do zachodnie  cz ści omawianego obszaru. ane  
w tab. 6.1 prezentu ą wartości dla pór roku, które z uwagi na dost pnoś  synchronicznych 
danych pomiarowych określono nast pu ąco

1) wiosna – 24.03−16.05.2009 r.;
2) lato – 16.07−29.08.2009 r.;
3) esień – 1.09−30.11.2009 r.;
4) zima – 1.12.2009–28.01.2010 r.
Na bardzie  zaskaku ącym elementem w tab. 6.1 są dodatnie wartości ró nic tempe-

ratury mi dzy Rzozowem a ul. Cza ną we wszystkich porach roku. znacza to, e punkt 
przy ul. Cza ne , poło ony wśród zabudowy willowe , na Wysoczyźnie, w południowe  
cz ści miasta, est cz sto nocą chłodnie szy ni  poło ony na podobne  wysokości teren 
pozamie ski (Rzozów). Tymczasem w zabudowie blokowe , zna du ące  si  w te  same  
strefie, temperatura est zwykle wy sza ni poza miastem, zwłaszcza wiosną i latem (o 1,5
i 1,8K). Jedynym wytłumaczeniem tak du ych dysproporc i wyda e si  istnienie w okoli-
cy punktu przy ul. Cza ne  swoiste  cyrkulac i lokalne , dostarcza ące  tam nocą chłodne-
go powietrza z pobliskich terenów zielonych. Warto ednak równocześnie podkreśli , e 
punkt przy ul. Cza ne  zna du e si  na wypukłe  formie terenu; est to spłaszczenie erozy -
no-denudacy ne ( tlas  1988), to samo, na którym wybudowano bloki przy ul. Bo ki. Jest 
to zatem teren potenc alnie dobrze przewietrzany, poło ony wśród zabudowy willowe , 
a nie na e  skra u, czyli w warunkach, które spełnia ą podstawowe kryteria lokalizacy -
ne sprzy a ące uchwyceniu wpływu rodza u zabudowy na przebieg temperatury. Mimo to 
uzyskane wyniki wyraźnie wskazu ą na silne oddziaływanie lokalne  cyrkulac i, co ogra-
nicza reprezentatywnoś  tego punktu dla zabudowy willowe  na Wysoczyźnie, a czego 
adną miarą nie mo na było wcześnie  przewidzie .  drugie  ednak strony przypadek 

ten potwierdza wcześnie sze wnioski o du e  roli cyrkulac i lokalne  w kształtowaniu pola 
temperatury w Krakowie. 

Na wi ksze sezonowe wartości intensywności m.w.c., przekracza ące 3K, charaktery-
zu ą zabudow  w centrum miasta, nieco mnie sze zabudow  willową i blokową w dnie 
doliny (około 2,5K). Tereny zielone i wodne w dnie doliny ma ą wartości podobne ak 
zabudowa blokowa na Wysoczyźnie, a na ni sze wartości charakteryzu ą tereny o zabu-
dowie willowe  na skłonie Wy yny. gród Botaniczny cechu e relatywnie du a intensyw-
noś  m.w.c., zbli ona do te , aką notu emy dla zabudowy blokowe  czy willowe  w dnie 
doliny. W przebiegu rocznym na wi ksze wartości intensywności m.w.c. wyst pu ą wio-
sną i latem, kiedy zró nicowanie termiczne obszarów pozamie skich tak e est na wi ksze. 
Wartości przedstawione w tab. 6.1 dla cz ści miasta w dolinie mo na porówna  z warto-
ściami dla Wrocławia (Szymanowski 2004) i okazu e si , e w Krakowie średnia sezono-
wa intensywnoś  m.w.c. est znacząco wy sza, zwłaszcza wiosną i latem. J. Lewińska i in. 
(1982) oceniali intensywnoś  m.w.c. w Krakowie w latach 1975−1978 na 1,9 C (półrocze 
chłodne) do 2,0 C (półrocze ciepłe) w zabudowie śródmie skie  i na 0,8 C (półrocze cie-
płe) do 0,9 C (półrocze chłodne) w grodzie Botanicznym, czyli są to wartości znacząco 
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ni sze od tych zaprezentowanych w tab. 6.1. Nale y w tym mie scu przypomnie , e we 
wspomniane  pracy porównywano pomiary z centrum miasta i z grodu Botanicznego  
z uśrednionym tłem pozamie skim, zaś w ninie sze  pracy do porównań wykorzystywane 
są dane z konkretne  stac i pozamie skie .

Cz stoś  wyst powania m.w.c. w godzinach nocnych w poszczególnych porach roku 
prezentu e tab. 6.2. W dnie doliny w zabudowie śródmie skie  (punkt przy Teatrze im.  
J. Słowackiego) i w kanionie mie skim (punkt przy al. Krasińskiego) we wszystkich porach 
roku sytuac a m.w.c. po awia si  w ponad 95% okresu nocy. Tam te  na cz ście  intensyw-
noś  m.w.c. osiąga na wi ksze wartości, przekracza ące 6,0K.

ane z tabeli 6.1 i 6.2 pokazu ą, e poszczególne typy zabudowy w wyró nionych 
formach terenu charakteryzu ą znacząco odmienne cechy m.w.c. warta zabudowa śród-
mie ska zna du e si  tylko w dnie doliny i dla tego obszaru charakterystyczne są na wi k-
sze w całym mieście wartości intensywności m.w.c. we wszystkich porach roku, na wi k-
sza cz stoś  m.w.c., ak te  du o wi kszy ni  gdzie indzie  udział ró nic >3,0K. 

la zabudowy willowe  mo na porówna  punkt przy ul. Bema, poło ony w dnie do-
liny i punkt przy ul. cowskie , poło ony na skłonie Wy yny. Wiosną i latem średnia 
intensywnoś  m.w.c. est w dnie doliny wi ksza o około 2K ni  na skłonie Wy yny, esienią 
ró nica ta male e do 1,0K, a zimą do 0,5K. d wiosny do esieni w dolinie cz stoś  m.w.c. 
est o około 20% wy sza ni  na skłonie Wy yny, zimą zaś przewaga ta male e do zaledwie 

4%. Wiosną i latem w dnie doliny cz stoś  ró nic temperatury >3,0K stanowi ponad 40% 
wszystkich przypadków, a na skłonie Wy yny nie przekracza 2%. Jesienią w dnie doliny 
ró nice >3,0K osiąga ą cz stoś  około 14%, a na skłonie Wy yny zaledwie 0,3%; zimą takie 
wysokie ró nice w obu punktach praktycznie nie wyst pu ą.

la zabudowy blokowe  mo na porówna  punkt na os. Podwawelskim, poło ony  
w dnie doliny, i punkt przy ul. Bo ki, poło ony na Wysoczyźnie. W tym mie scu warto 
zwróci  uwag , e punkty przy ul. Bema (zabudowa willowa) i na os. Podwawelskim (za-
budowa blokowa) ma ą wszystkie omawiane wskaźniki bardzo podobne. Jest to wa na 
ró nica w porównaniu z wynikami wspomnianych badań we Wrocławiu. Kontrasty mi -
dzy punktami przy ul. Bo ki i na os. Podwawelskim są mnie sze ni  w przypadku zabudo-
wy willowe . rednia intensywnoś  m.w.c. est w dnie doliny wi ksza ni  na Wysoczyźnie 
o około 1K wiosną i latem, esienią przewaga ta male e do około 0,5K, a zimą w obu punk-
tach m.w.c. ma taką samą średnią intensywnoś . Wiosną i latem w dnie doliny cz stoś  
ró nic >3,0K stanowi około 30% wszystkich ró nic, a na Wysoczyźnie około 10%. Jesienią 
udział takich ró nic male e w obu punktach do około odpowiednio 10 i 5%, a zimą du e 
ró nice praktycznie nie wyst pu ą w zabudowie blokowe .

Aby sprawdzi , czy zaobserwowane ró nice są istotne statystycznie, przebadano  
w poszczególnych porach roku serie prezentu ące temperatur  w nocy w tych samych 
typach u ytkowania terenu, ale w ró nych formach rzeźby terenu. estawiono na pierw 
serie danych o temperaturze w punktach os. Podwawelskie i ul. Bo ki (czyli zabudowa 
blokowa w dnie doliny i na Wysoczyźnie), nast pnie dane z punktów ul. Bema i ul. cow-
ska (zabudowa willowa w dnie doliny i na skłonie Wy yny), a potem ró nice Jeziorzany− 
–os. Podwawelskie i Rzozów−ul. Bo ki oraz Jeziorzany−ul. Bema i Modlniczka−ul. -
cowska. Poniewa  rozkłady poszczególnych serii odbiegały od rozkładu normalnego, 
zastosowano statystyk  nieparametryczną, test znaków, dost pną w pakiecie Statistica.  
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b aśnienia ak w tabeli 6.1.
planations as in table 

Tab. 6.2. Sezonowa cz stoś  (%) wyst powania m.w.c. o ró ne  intensywności (K) w czasie nocy  
w zachodnie  cz ści badanego obszaru, w wydzielonych strefach pionowych i typach u ytkowania  

terenu, w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  easonal fre uen y  of  arious intensity K  durin  t e ni t time in  
t e western part of t e studied area  in di erent erti al zones and di erent types of land use  

in t e period 
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We wszystkich porach roku, dla wszystkich par serii test wykazał, e ró nice mi dzy war-
tościami średnimi są istotne na poziomie p<0,05. 

Przeprowadzone pomiary i analizy pokazu ą, e obszary zabudowane poło one na 
Wysoczyźnie i na skłonie Wy yny charakteryzu ą odmienne cechy m.w.c. ni  obszary  
o takim samym typie zabudowy w dnie doliny. Pomiary zorganizowano tak, aby uchwy-
ci  ró nice temperatury spowodowane tylko odmiennym u ytkowaniem terenu, osobno  
w ka de  formie rzeźby terenu. Uzyskane wyniki dowodzą, e cz ści miasta poło one na 
Wysoczyźnie i na skłonie Wy yny funkc onu ą według odr bnego re imu termicznego ni  
cz ści miasta poło one poni e  w dnie doliny. Tereny te są chłodnie sze od centrum mia-
sta i wykazu ą mnie sze ró nice temperatury wzgl dem terenów pozamie skich ni  obsza-
ry mie skie w dnie doliny. aobserwowane cechy mo na by wytłumaczy  tym, e obszary 
na Wysoczyźnie i na skłonie Wy yny zna du ą si  relatywnie blisko przedmieś  Krakowa, 
zatem mamy do czynienia ze zwykłym spadkiem temperatury właściwym dla przestrzen-
nego rozkładu m.w.c. Na przeszkodzie takiemu wytłumaczeniu stoi fakt, e zabudowa 
Krakowa, podobnie ak zabudowa wielu innych polskich miast, znacznie odbiega od ame-
rykańskiego modelu zabudowy mie skie , na którego podstawie opracowano wspomniany 
model przestrzennego rozkładu temperatury w m.w.c. W ogólnym schemacie m.w.c. na -
wy sze wartości temperatury powietrza obserwu e si  w centrum miasta, zabudowanym 
wysokimi budynkami biurowymi, nieco ni sze wartości wyst pu ą na okala ących centrum 
dzielnicach handlowych i mieszkaniowych, a na chłodnie sze są obszary pozamie skie  
o zabudowie luźnie sze , z du ym udziałem zieleni ( ke 1987). Mo na by przy ą , e nawet 
przy zupełnie homogeniczne  strukturze miasta na cieple  b dzie w centrum, ale znane są 
przykłady badań pokazu ących, e dany typ zabudowy ma zawsze podobne oddziaływanie 
na temperatur  powietrza, niezale nie od odległości od centrum (Szymanowski 2004). 
Ponadto, o czym była mowa w rozdziale 3, około połowa terenu miasta to ró nego rodza u 
tereny zielone, niekiedy tworzące strefy oddziela ące poszczególne osiedla. latego te  
uznano, e zaobserwowane ró nice pokazu ą, e w przypadku miasta usytuowanego tak 
ak Kraków, rzeźba terenu est wa nie szym czynnikiem kształtu ącym rozkład tempera-

tury w mieście ni  zabudowa. bszary wy e  poło one są lepie  przewietrzane ni  obszary 
w dnie doliny i mogą zna dowa  si  powy e  zasi gu inwers i, charakterystycznych dla 
obszarów dolin. 

la cz ści Krakowa poło one  w dnie doliny, w zachodnie  cz ści badanego obsza-
ru, mo na przeprowadzi  porównanie powy szych wyników z danymi wieloletnimi.  
W tym celu wykorzystano pomiary z godz. 00 UTC ze stac i w Balicach i stac i w grodzie 
Botanicznym w latach 1971−2005. W rozdziale 4 zwrócono uwag , e dane z Balic z okre-
su 1971−2005 stanowią ednorodną seri , natomiast dane późnie sze, z uwagi na zmiany 
w lokalizac i punktu pomiarowego, nale y rozpatrywa  odr bnie. o stac i w grodzie 
mo na mie  zastrze enia ako do stac i mie skie , z powodu e  poło enia wśród zieleni 
wysokie , ale ak podkreślano wcześnie , est to edyna stac a na terenie miasta o dosta-
tecznie długie  serii pomiarowe . Wyniki wcześnie szych analiz wskazu ą, e − cho  stac a  
w grodzie Botanicznym le y na granicy wschodnie  i zachodnie  cz ści doliny − to 
ednak est reprezentatywna dla cz ści zachodnie . Porównano wartości temperatury 

powietrza z godz. 00 UTC z obu stac i, uzna ąc ró nic  mi dzy nimi za intensywnoś  
m.w.c. (tab. 6.3). Porównania przeprowadzono dla całego okresu i w kole nych 5-leciach.  
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Widoczny est stopniowy spadek średnie  roczne  intensywności m.w.c. po 1990 r., a tak e 
wyst powanie we wszystkich 5-leciach wi kszych wartości intensywności m.w.c. w półro-
czu chłodnym (0,5−1,0K) ni  ciepłym (0,0−0,5K). Jest to zatem wynik przeciwny do re-
zultatów uzyskanych w okresie 03.2009−01.2010, przedstawionych w tab. 6.1 i rozdziale 5, 
a świadczących o wi kszym zró nicowaniu termiki obszaru krakowskiego latem ni  zimą. 
Ponadto wartości obliczone dla Krakowa są ni sze w porównaniu z wartościami dla odzi 
(Fortuniak 2003), Wrocławia (Szymanowski 2004) czy Warszawy (Wawer 1995). ane 
z okresu 1971−2005 zestawiono zatem w tab. 6.3 z wynikami porównania temperatury 
mi dzy grodem Botanicznym a Balicami o godz. 00 UTC w okresie 11.2007−10.2009 r., 
czyli wtedy, kiedy pomiary w Balicach były wykonywane w nowym mie scu. Wyniki te są 
znacząco odmienne od wyników z wcześnie szych pi cioleci, ale zgodne z obrazem ter-
miki obszaru krakowskiego otrzymanym na podstawie danych z okresu 03.2009−01.2010 
(por. rozdział 5). 

Na wi kszą ró nic  temperatury mi dzy grodem Botanicznym i Balicami o godz. 
00 UTC w okresie 1971−2005 zanotowano 5.01.1998 r. (-6,6K). Była to ró nica u em-
na, co oznacza, e stac a pozamie ska była cieple sza ni  stac a w mieście. W dniach  
2 i 3.01.1998 r. nad południową Polską panowała sytuac a synoptyczna SWc (Niedźwiedź 

b aśnienia  m – miesiąc, r – rok.

planations  m  mont  r  year

Tab. 6.3. rednie miesi czne i roczne ró nice temperatury powietrza (K) mi dzy  
grodem Botanicznym i Balicami o godz. 00 UTC w pi cioleciach w okresie 1971–2005, 

średnie ró nice (∆ śr.) i wartości odchylenia standardowego (odch. st.)  
dla całego okresu 1971–2005 oraz średnie ró nice w okresie 11.2007–10.2009 r.

able  ean mont ly and annual air temperature di eren es K between t e stations  
at t e otani al arden and ali e at   in year periods in t e years   

mean di eren es r and alues of standard de iation od st for all t e period  
and mean di eren es in t e period
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2010), napływało powietrze polarno-morskie i wyst pował front zokludowany. Na obu 
stac ach temperatura powietrza o godz. 00 UTC wyniosła około -2 C. W dniu 4.01.1998 r.  
sytuac a synoptyczna zmieniła si  na Wc, nadal napływało powietrze polarno-morskie  
i wyst pował front zokludowany, a temperatura wzrosła do 4−5 C. pad atmosferyczny 
wystąpił na obu stac ach mi dzy 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. wynio-
sło 1 oktant, ale wzrosło do 7 oktantów rano w dniu 5.01.1998 r. Ponadto opad wystąpił 
mi dzy godz. 06 UTC w dniu 5.01.1998 r. a godz. 6 UTC w dniu 6.01.1998 r., lecz tylko na 
stac i mie skie , a w ciągu nast pnych 24 godzin na obu stac ach (około 4−5 mm). Mo na 
zatem przy ą , e du a u emna ró nica temperatury mi dzy stac ami w dniu 5.01.1998 r. 
była skutkiem adwekc i ciepłych mas powietrza z zachodu, które w momencie pomiaru 
nie dotarły eszcze do stac i mie skie . 

Przypadek m.w.c. o na wi ksze  intensywności, czyli na wi kszą dodatnią ró ni-
c  temperatury mi dzy grodem Botanicznym i Balicami o godz. 00 UTC w okresie 
1971−2005, zanotowano 21.11.1977 r.  6,0K. W tym dniu nad Polską południową pano-
wała sytuac a synoptyczna SWa, w dniu poprzednim była to sytuac a 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 
du ego wypromieniowania energii z podło a i wyraźnego ró nicowania si  temperatury 
na badanym terenie.

W okresie 03.2009−01.2010 r. na wi kszą intensywnoś  m.w.c. w dolinie zanotowano 
29.04.2009 r., o godz. 21 55 UTC, kiedy punkt przy Teatrze Słowackiego był cieple szy od 
punktu w Jeziorzanach o 9,9K. Podczas kilku dni poprzedza ących t  dat  na obszarze kra-
kowskim obserwowano bardzo du e zró nicowanie termiczne, co opisano w rozdziale 5.  
W dniu 29.04.2009 r. nad Polską południową panowała sytuac a synoptyczna S a (przez 
kilka poprzednich dni była to sytuac a Sa) i − podobnie ak w poprzednich dniach  
− napływała masa powietrza PPk (Niedźwiedź 2010). arówno w dzień, ak te  w nocy 
29/30.04.2009 r. zachmurzenie wynosiło od 0 do 2 oktantów, edynie o godz. 22 UTC 
wzrosło do 4. Pr dkoś  wiatru w dzień była doś  du a (6−7 m·s-1), ale w nocy stopniowo 
zmalała w dnie doliny a  do ciszy atmosferyczne  około 3 UTC, zaś w Libertowie pr dkoś  
wiatru w nocy wynosiła około 4 m·s-1. Warunki pogodowe sprzy ały wi c du emu wypro-
mieniowaniu ciepła w nocy i tworzeniu si  du ych kontrastów termicznych. 

Maksymalne wartości intensywności m.w.c. na skłonie Wy yny (zabudowa willowa)  
i na Wysoczyźnie (zabudowa blokowa) nale y rozpatrywa  w porównaniu z maksymalny-
mi wartościami w takich samych typach zabudowy w dnie doliny. W dnie doliny wartości 
na wy sze wystąpiły wiosną, zaś na skłonie Wy yny i na Wysoczyźnie esienią (tab. 6.4). 

W przypadku zabudowy blokowe  maksymalna wartoś  intensywności m.w.c. na Wy-
soczyźnie (Rzozów−ul. Bo ki; 7,6K) est nieco wi ksza ni  w zabudowie blokowe  w dnie 
doliny (Jeziorzany−os. Podwawelskie; 7,3K), natomiast w przypadku zabudowy willowe  
wartoś  w dnie doliny (Jeziorzany−ul. Bema; 8,4K) est zdecydowanie wy sza ni  na skło-
nie Wy yny (Modlniczka−ul. cowska; 4,0K). Wszystkie wartości są ni sze od wspo-
mniane  wcześnie  wartości dla zabudowy śródmie skie  (9,9K) i ponownie mo na stwier-
dzi , e termika obszaru krakowskiego w wi kszym stopniu zale y od wpływu rzeźby ni  
u ytkowania terenu. Wysoczyzna est znacznie cieple sza od skłonu Wy yny na obszarze 
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pozamie skim i ak wida  u awnia si  to tak e w średnich i maksymalnych wartościach 
intensywności m.w.c.

Cz stoś  wyst powania ró nic temperatury mi dzy stac ami w grodzie Botanicznym 
i w Balicach w przedziałach 1-stopniowych w standardowych porach roku przedstawia 
tabela 6.5. We wszystkich porach roku dodatnie ró nice (oznacza ące wyst powanie 
m.w.c.) są na cz stsze (ponad 70%), ale ich udział est wi kszy zimą i wiosną o około 10% 
w porównaniu do lata i esieni. To samo mo na zaobserwowa  dla ró nic >1,0K, których 
udział waha si  od 17,1% esienią do 24,2% wiosną. We wszystkich porach roku około 60% 

b aśnienia  st. – punkty pomiarowe,  
J – Jeziorzany, Po – os. Podwawelskie,  

Be – ul. Bema, R – Rzozów,  
Bo – ul. Bo ki, Mo – Modlniczka,  

 – ul. cowska.

planations  st   measurement points  
  eziorzany  o  odwawelskie  

distri t  e  ema t    zoz w   
o  o ki t  o  odlni zka  

  owska t

Tab. 6.4. Przypadki na wi ksze  
 intensywności m.w.c. (K) w zabudowie 
blokowe  i willowe , w dnie doliny, na 
Wysoczyźnie oraz na skłonie Wy yny 

w obszarze krakowskim wiosną  
i esienią w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  ases of t e lar est  inten
sity K  in t e areas wit  blo ks  

of ats and wit residential estates  
in t e ri er alley bottom   

on t e lateau and on t e pland slope  
in t e Krak w area in sprin  and  

autumn of t e period 

b aśnienia  w – wiosna, l – lato,  – esień,  
z – zima,  ( ) – suma cz stości ró nic dodat-
nich,  (-) – suma cz stości ró nic u emnych.

planations  w  sprin  l  summer   
  autumn  z  winter     sum of positi e 

di eren es fre uen ies sum of ne ati e
di eren es fre uen ies

Tab. 6.5. Cz stoś  (%) ró nic temperatury 
powietrza (∆t, K) o godz. 00 UTC mi dzy  

stac ami w grodzie Botanicznym i Balicach,  
w porach roku w latach 1971–2005

able  easonal fre uen y  of air tempe
rature di eren es t K at between  

t e stations at t e otani al arden and ali e 
in t e years 
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ró nic stanowią te z przedziału 0,0−1,0 C, co oznacza, e intensywnoś  m.w.c. w Krako-
wie est zazwycza  niewielka. Ponadto ró nice przekracza ące 1,0K są znacznie rzadsze 
w Krakowie nocą ni  w innych miastach Polski, gdzie ich cz stoś  si ga 40−60% (Szyma-
nowski 2004, Wawer 1998).

W porównaniu z Warszawą, Wrocławiem czy odzią, gdzie ró nice u emne (czyli 
sytuac e tzw. eziora chłodu) stanowią około 5% przypadków nocą (Szymanowski 2004, 
Wawer 1998), Kraków charakteryzu e si  znacznie wi kszym odsetkiem takich sytuac i 
(14−25%), zwłaszcza latem i esienią. Jednak udział ró nic <-1,0K nie przekracza 4%  
w adne  porze roku (tab. 6.5). wi kszenie wyst powania u emnych ró nic latem (24,6%) 
i esienią (22,2%) mo e by  związane np. z faktem, e znaczenie emis i ciepła antropoge-
nicznego w nocy w kształtowaniu temperatury powietrza est w tych porach roku znacznie 
mnie sze ni  w półroczu chłodnym. latego wpływ terenów zurbanizowanych, otacza ą-
cych gród Botaniczny, na temperatur  powietrza mo e by  cz sto mnie szy ni  wpływ 
usytuowania stac i wśród zieleni wysokie . 

Ponadto wykonano obliczenia średnie  miesi czne  i roczne  intensywności m.w.c.  
w pi cioleciach w okresie 1971−2005, ale na podstawie ró nic w temperaturze minimalne  
w grodzie Botanicznym i Balicach (tab. 6.6), aby dodatkowo sprawdzi  wyniki otrzyma-
ne na podstawie porównań z godz. 00 UTC (tab. 6.3). Nie wykonano w tym przypadku 
porównania dla okresu 2007−2009 z powodu braku cz ści potrzebnych danych.

b aśnienia  m – miesiąc, r – rok, ∆ śr. – średnia ró nica temperatury, odch. st. – odchylenie standardowe.

planations  m  mont  r  year   r   mean air temperature di eren e od st standard de iation

Tab. 6.6. rednie miesi czne i roczne ró nice temperatury minimalne  powietrza (K)  
mi dzy grodem Botanicznym i Balicami w okresie 1971–2005 i w poszczególnych pi cioleciach 

tego okresu oraz wartości odchylenia standardowego dla całego okresu 1971–2005

able  ean mont ly and annual di eren es in minimum air temperature K between  
t e otani al arden and ali e stations in t e years  and in year sub periods   

to et er wit  t e alues of standard de iation for t e w ole period 
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Wartości intensywności m.w.c. wyznaczone na podstawie ró nic temperatury mini-
malne  pokazu ą nieco inny obraz zró nicowania tego wskaźnika w ciągu roku ni  war-
tości wyznaczone na podstawie ró nic temperatury z godz. 00 UTC. Tak e w tym przy-
padku półrocze ciepłe charakteryzu ą w poszczególnych 5-leciach nieco ni sze wartości 
intensywności m.w.c. ni  półrocze chłodne, ale średnie miesi czne ró nice temperatury 
minimalne  są przez cały rok wi ksze ni  ró nice temperatury z godz. 00 UTC. rednie 
roczne wartości intensywności m.w.c., wyznaczone zarówno na podstawie ró nic tempe-
ratury z godz. 00 UTC, ak te  na podstawie ró nic temperatury minimalne , wskazu ą 
na tendenc  spadkową tego wskaźnika po 1990 r. Wieloletnia zmiennoś  intensywności 
m.w.c. zostanie szerze  przedstawiona w rozdziale 9.

Przedstawione dane wieloletnie pokazu ą znacząco odmienny obraz od tego, który 
uzyskano dzi ki badaniom automatycznym. W świetle danych automatycznych (ró nice 

gród Botaniczny−Jeziorzany, 2009−2010 i gród Botaniczny−Balice, 2007−2010) in-
tensywnoś  m.w.c. w Krakowie, określana ako ró nica temperatury mi dzy zabudową 
śródmie ską a punktem pozamie skim w zachodnie  cz ści dna doliny, est znacznie wi k-
sza ni  to wynika z analizy wieloletnich danych tradycy nych ( gród Botaniczny−Balice, 
1971−2005). ane wieloletnie zawierały ednak tylko eden równoczesny pomiar dla ka -
de  nocy (o godz. 00 UTC) oraz dane o temperaturze minimalne  (która na ka de  ze stac i 
mo e wystąpi  o inne  godzinie), co wią e si  z ryzykiem uchwycenia w tych pomiarach 
sytuac i przypadkowych czy nietypowych. Natomiast dane automatyczne, o rozdzielczości 
co 5 minut, pozwala ą uzyska  znacznie bardzie  wiarygodny obraz termiki na badanym 
terenie. Jednak na wa nie szym czynnikiem decydu ącym o zaobserwowanych ró nicach 
wyda e si  zmiana poło enia punktu pomiarowego na terenie portu lotniczego w Bali-
cach. becna lokalizac a punktu, znacznie lepie  ni  poprzednia, reprezentu e wyst pu ą-
ce cz sto nocą w zachodnie  cz ści doliny zastoisko zimnego powietrza, o czym świadczy 
porównanie te  lokalizac i z punktem pomiarowym w Jeziorzanach (rozdział 5). awisko 
zastoiska zimnego powietrza est charakterystyczne dla wkl słych form terenu i nie wy-
st pu e w otoczeniu innych polskich miast, wspomnianych wcześnie , gdzie intensywnoś  
m.w.c. est znacznie mnie sza ni  w Krakowie. u a intensywnoś  m.w.c. w Krakowie,  
w cz ści miasta poło one  w zachodnie  cz ści dna doliny, wynika właśnie z wyst powania 
w sąsiedztwie miasta nocą terenów szczególnie chłodnych. Poprzednia lokalizac a punktu 
pomiarowego w Balicach była znacznie bardzie  obcią ona wpływami antropogenicznymi 
ni  obecna (cho  niewątpliwie była poło ona na terenie pozamie skim), co powodowało 
zani anie wartości intensywności m.w.c. Stac a w grodzie podlega natomiast wpływom 
roślinności wysokie , co dodatkowo prowadziło do zmnie szenia ró nic temperatury i za-
ni ania wartości intensywności m.w.c. Innym czynnikiem, który mógłby przyczynia  si  
do wyst powania wy ątkowo du ych wartości intensywności m.w.c. w latach 2007−2010, 
est cyrkulac a atmosferyczna. Przeprowadzono analiz  porównawczą cz stości wyst po-

wania poszczególnych typów sytuac i synoptycznych według kalendarza T. Niedźwiedzia 
(Niedźwiedź 2010) w latach 1971−2005 i 2007−2010 i nie stwierdzono adnych istotnych 
ró nic, zatem czynnik ten nale y wykluczy  spośród wa nych przyczyn zaobserwowanych 
zmian. Jednocześnie warto zaznaczy , e według badań T.R. ke’a (1987) miasto euro-
pe skie o takie  liczbie ludności ak Kraków powinno charakteryzowa  si  maksymalną 
intensywnością m.w.c. o wielkości około 7,5K. Potwierdza to zatem, e opisane powy e  
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wartości z okresu 1971−2005 są w stosunku do wspomnianego modelu zani one, a wiel-
kości z okresu 2007−2010 anomalnie wysokie. Ró nica mi dzy modelową wartością 7,5K 
i zaobserwowaną wartością 9,9K, czyli około 2,5K, mo e zatem by  interpretowana ako 
ilościowa miara wpływu rzeźby terenu na m.w.c.

A. Bokwa i . Limanówka (2008) dokonały porównania wyst powania w Krakowie 
w latach 1991−2005 cz stości m.w.c. określane  na podstawie ró nic temperatury mi dzy 

grodem Botanicznym i Balicami lub grodem Botanicznym i Igołomią. Porównanie 
temperatury minimalne  zimą w grodzie Botanicznym i Balicach wskazało, e miasto 
było cieple sze ni  tereny pozamie skie w 92,5% przypadków, ale takie samo porównanie 
dla grodu Botanicznego i Igołomi dało w wyniku tylko 75,1%. Jest to eszcze eden do-
wód na to, e wschodnia cz ś  doliny Wisły w obszarze krakowskim est znacznie cieple -
sza ni  zachodnia, o czym była mowa w rozdziale 5 (patrz te  rozdział 9).

6.2. p yw cyrkulac i atmosferyc ne  na intensywno   
         mie skie  wyspy ciep a

wiązki mi dzy m.w.c. a cyrkulac ą atmosferyczną były przedmiotem badań m.in.  
R.A. Be ar na i I.A. Camilloniego (2003), R. Beranove  i R. Hutha (2005), M. ubic-
kie  (1991, 1994), M. ubickie  i M. Szymanowskiego (2000), K. Kłysika i K. Fortuniaka 
(1999), J. Lewińskie  i in. (1982), G. Mihalakakou i in. (2002), C.J.G. Morrisa i I. Sim-
mondsa (2000), M. Szymanowskiego (2004, 2005), J. Ungera (1996), .J. Unwina (1980), 
J. Wawer (1995, 1998), C. ag e i in. (1991). Wi kszoś  autorów est zgodna co do tego, 
e na półkuli północne  sytuac e antycyklonalne i adwekc a powietrza z zachodu, połu-

dniowego zachodu i południa sprzy a ą wyst powaniu m.w.c. o du e  intensywności, bo 
zwykle towarzyszy im pogoda bezchmurna i bezwietrzna. u a, ale krótkotrwała inten-
sywnoś  m.w.c. mo e by  tak e skutkiem przechodzenia frontu atmosferycznego.

Aby zbada  wpływ cyrkulac i atmosferyczne  na intensywnoś  m.w.c. w Krakowie, 
wykorzystano dane dotyczące typów cyrkulac i nad Polską południową według kalen-
darza T. Niedźwiedzia (2010) oraz codzienne dane dotyczące temperatury powietrza  
o godz. 00 UTC w Balicach i grodzie Botanicznym z lat 1971−2005. odatnie ró nice 
temperatury oznacza ą sytuac e m.w.c., zaś u emne – wyst powanie tzw. eziora chłodu. 

astosowano uproszczoną klasyfikac sytuac i synoptycznych, z podziałem na 11 typów
(patrz rozdział 1).

Cz stoś  poszczególnych typów sytuac i synoptycznych w standardowych porach 
roku w latach 1971−2005 była w znacznym stopniu zbie na z rozkładem cz stości dla 
okresu 1886−2002 (Twardosz 2005), tzn. sytuac e antycyklonalne były cz stsze (oko-
ło 55%) ni  cyklonalne we wszystkich porach roku, oprócz wiosny (46,4%). Na cz ście  
(udział powy e  10%) wyst powały we wszystkich porach roku typy Ca Ka i W NWc, 
zimą, latem i esienią typ W NWa, typ Cc Bc wiosną i latem oraz typ S a wiosną  
i S SWa esienią. 

la ka de  pory roku i dla ka dego typu sytuac i synoptyczne  obliczono średnią ró -
nic  temperatury mi dzy stac ami. Ponadto obliczono średnie ró nice dla sytuac i antycy-
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klonalnych (typy 1−5) i cyklonalnych (typy 
6−10). Wyniki zaprezentowane w tab. 6.7 
zasadniczo są zgodne z powszechnym 
poglądem, e sytuac e antycyklonalne są 
cz sto związane z wi kszą intensywnością 
m.w.c. ni  sytuac e cyklonalne. We wszyst-
kich porach roku na wy sze wartości ró -
nic temperatury po awia ą si  w sytuac ach 
antycyklonalnych. Jednak średnie wartości 
ró nic dla wszystkich sytuac i antycyklo-
nalnych i cyklonalnych są bardzo zbli o-
ne. Ciekawym przypadkiem est wartoś  
-0,1K latem w typie S a, edyna wartoś  
u emna w całym zbiorze.

la ka dego typu sytuac i synoptycz-
ne  obliczono cz stoś  ró nic temperatury 
w 1-stopniowych przedziałach wartości, 
bez podziału na pory roku. We wszystkich 
typach wi kszoś  przypadków ró nic kon-
centrowała si  w przedziale (-0,9)−1,9K. 
Wi ksze ró nice (≤-2,0 i ≥2,0K) były zwią-
zane zarówno z sytuac ami antycyklonal-
nymi ak i cyklonalnymi i nie mo na było 
dostrzec adnych wyraźnych zale ności.

odatnie ró nice temperatury 
1,0−1,9K i ≥2,0K zostały przypisane do ty-
pów sytuac i synoptycznych w porach roku. 
Na pierw ró nice z godz. 00 UTC przypisa-
no do sytuac i z dnia rozpoczyna ącego si  
o te  godzinie, a potem do dnia poprzedza-
ącego (ryc. 6.1). Ró nice 1,0−1,9K na cz -

ście  wyst powały wiosną (30,2% wszyst-
kich przypadków), a w innych porach roku 
ich cz stoś  osiągała wartości 22,3−24,5% 
(ryc. 6.1A). Ró nice ≥2,0K stanowiły mnie  
ni  10% wszystkich ró nic w ka de  porze 
roku. Wi kszoś  z nich (44,0%) wystąpiła zimą, szczególnie w typie Ca Ka, zaś latem ich 
cz stoś  była na ni sza (9,7%) (ryc. 6.1B).

Cz stoś  ró nic temperatury we wszystkich przedziałach, porach roku i typach sytuac i 
synoptyczne  przekracza 10% tylko raz  dla ró nic ≥2,0K zimą w typie Ca Ka. Aby zba-
da  inne przypadki, uznano cz stoś  przekracza ącą 4% za istotną. Tabela 6.8 pokazu e,  
w których typach sytuac i synoptycznych wyst pu ą dodatnie ró nice ≥1,0K zgodne z po-
wy szym kryterium, w obu wariantach przypisywania typów sytuac i synoptycznych do 
ró nic temperatury.

b aśnienia  cykl. – sytuac e cyklonalne, antyc. 
– sytuac e antycyklonalne, s. – typ sytuac i syn-
optyczne , śr. a – średnia ró nica temperatury 

dla wszystkich sytuac i antycyklonalnych,  
śr. c – średnia ró nica temperatury dla wszyst-
kich sytuac i cyklonalnych, w – wiosna, l – lato, 

 – esień, z – zima.

planations  ykl   y loni  situations  anty  
 anti y loni  situations  s   type of synopti  

situation  r  a  mean air temperature di eren e
for all anti y loni  situations  r    mean air 

temperature di eren e for all y loni situations
w  sprin  l  summer    autumn  z  winter

Tab. 6.7. rednie sezonowe ró nice temperatury 
powietrza (K) mi dzy grodem Botanicznym  

a Balicami o godz. 00 UTC w latach 1971–2005 
w poszczególnych typach sytuac i synoptycz-

nych

able  ean seasonal di eren es of air  
temperature K  between t e otani al arden 
and ali e at   in t e years  

in parti ular types of synopti  situation 
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Typy N N a, S a, N N c, S c i x 
nie są związane z wyst powaniem du ych ró nic 
temperatury nw adne  porze roku. Ponadto typy 
N N c, S c i x są na rzadzie  wyst pu ącymi 
typami cyrkulac i. u e dodatnie ró nice (≥2,0K) 
są natomiast wyraźnie związane z cyrkulac ą at-
mosferyczną zimą i wiosną, tzn. związek ten est 
widoczny, kiedy te ró nice wyst pu ą na cz ście . 
Generalnie mo na stwierdzi , e wyst powanie du-
e  intensywności m.w.c. est związane z sytuac ami 

synoptycznymi, które wyst pu ą  na cz ście , za-
równo cyklonalnymi ak i antycyklonalnymi. 

Wszystkie przypadki dodatnich ró nic tem-
peratury (sytuac a m.w.c.) ≥3,0K (134 przypad-
ki) zostały szczegółowo przebadane, aby określi  
czynniki sprzy a ące ich po awianiu si . W ka -
dym z nich określano ró ne parametry dla dnia 
rozpoczyna ącego si  w momencie wystąpie-
nia ró nicy (nazywanego dale  drugim dniem) 
i dla dnia poprzedza ącego (pierwszy dzień).  
W 83 przypadkach w obu dniach obserwowa-
no t  samą mas  powietrza i w 42 przypadkach 
sytuac a synoptyczna była taka sama. W 6 przy-
padkach miało mie sce prze ście frontu ciepłego  
w pierwszym dniu, a w 2 przypadkach zanotowa-
no wystąpienie frontu ciepłego w pierwszym dniu 
i chłodnego w drugim. W 16 przypadkach front 
chłodny przechodził przez Polsk  południową 
pierwszego dnia, a w 11 przypadkach – drugie-
go dnia. Biorąc pod uwag  tylko pierwsze dni,  
w 88 z nich zanotowano sytuac e antycyklonalne, 
a w 42 cyklonalne. W drugich dniach sytuac e 
antycyklonalne po awiły si  77 razy, a cyklonal-
ne 56. W obu grupach dni typ Ca Ka wyst pował 
na cz ście  (odpowiednio 36 i 44 przypadki). Pi  
z siedmiu na wi kszych dodatnich ró nic tempe-

ratury (>5,0K) wystąpiło podczas adwekc i z sektora południowego, 4 w sytuac ach anty-
cyklonalnych a w ednym przypadku zanotowano arktyczną mas  powietrza. Na obu sta-
c ach temperatura była u emna w trzech z tych przypadków, prze ście frontu obserwowano  
w 4 i tak e w 4 wystąpił opad atmosferyczny, ale dwa razy tylko na edne  ze stac i. 

U emne ró nice temperatury (sytuac a eziora chłodu) ≤-1,0K tak e przypisano do 
typów sytuac i synoptycznych w standardowych porach roku, do dnia rozpoczyna ącego 
si  w momencie wystąpienia ró nicy temperatury i do dnia poprzedza ącego (ryc. 6.1C). 
Ró nice ≤-1,0K na cz ście  wyst powały esienią (32,8% wszystkich ró nic u emnych)  

Tab. 6.8. Typy sytuac i synoptycznych, 
przy których sezonowa cz stoś  ró nic 

temperatury powietrza mi dzy  
grodem Botanicznym a Balicami 

∆t ≥1,0K o godz. 00 UTC  
przekraczała 4% w latach 1971–2005

able  ynopti  situation types  
wit  t e seasonal fre uen y of air  
temperature di eren es between  
t e otani al arden and ali e  
t K at   e eedin    

in t e period 

b aśnienia  A – ∆t przypisana do 
sytuac i synoptyczne  w dniu rozpo-

czyna ącym si  o godz. 00 UTC, B – ∆t 
przypisana do sytuac i synoptyczne   

w dniu kończącym si  o godz. 00 UTC, 
w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima.

planations    t assi ned  
to t e synopti  type of t e be innin  day  

  t assi ned to t e synopti  type  
of t e pre edin  day  w  sprin   

l  summer    autumn  z  winter
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i latem (31,0%), na rzadzie  zimą (13,3%). 
Tabela 6.9 pokazu e, w których typach sy-
tuac i synoptycznych wyst pu ą u emne 
ró nice ≤-1,0K zgodne z u ytym wcześnie  
kryterium 4%, w obu wariantach przypi-
sywania typów sytuac i synoptycznych do 
ró nic temperatury.

U emne ró nice ≤-1,0K wykazu ą wy-
raźne związki z cyrkulac ą atmosferyczną 
latem i esienią, czyli wtedy, kiedy są na -
cz stsze. Porównanie tabel 6.8 i 6.9 poka-
zu e, e typy N N a i S a ma ą znacze-
nie w kształtowaniu tylko u emnych ró nic 
temperatury, zaś S SWa, Ca Ka, S SWc  
i W NWc – tak u emnych, ak i dodatnich. 
Wyst powanie typu W NWa sprzy a ró -
nicom dodatnim we wszystkich porach 
roku, z wy ątkiem wiosny. Tylko latem 
du e ró nice dodatnie i u emne są związa-
ne wyłącznie z sytuac ami antycyklonalny-
mi. W pozostałych porach roku takie ró -
nice mogą si  po awia  bez wzgl du na rodza  układu barycznego. 

Podobnie ak w przypadku du ych ró nic dodatnich, wszystkie przypadki du ych 
u emnych ró nic ≤-2,0K (66 przypadków) zostały szczegółowo przebadane, aby określi  
czynniki sprzy a ące ich po awianiu si . W 21 przypadkach w obu dniach obserwowano 
te same masy powietrza i w 23 przypadkach sytuac a synoptyczna była taka sama. Prze -
ście frontu atmosferycznego pierwszego dnia towarzyszyło wystąpieniu 9 du ych ró nic,  
a w 5 przypadkach drugiego dnia zanotowano front chłodny. wa razy front chłodny 
po awił si  pierwszego dnia i 28 razy drugiego. W połowie pierwszych dni zanotowano 
sytuac  antycyklonalną, a w drugie  połowie cyklonalną. W drugich dniach sytuac e anty-
cyklonalne wystąpiły w 30% przypadków. W pierwszym dniu 30 razy wystąpiła adwekc a  
z S , S i SW, a w drugim dniu taka sytuac a miała mie sce w 18 przypadkach. Cztery  
z pi ciu na wi kszych ró nic u emnych (≤-4,0K) wystąpiły przy adwekc i z sektora połu-
dniowego, w sytuac ach cyklonalnych, i w dwóch z tych przypadków zanotowano tropi-
kalne masy powietrza. Na obu stac ach temperatura była dodatnia we wszystkich pi ciu 
przypadkach. W trzech z nich ciepły front atmosferyczny po awił si  pierwszego dnia  
i w trzech przypadkach wystąpił opad atmosferyczny, ale w dwóch tylko na edne  stac i. 

Wyniki zaprezentowane dla Krakowa mo na w pewnym zakresie porówna  z wy-
nikami dla Wrocławia (Szymanowski 2004), mimo wykorzystania ró nych okresów ba-
dawczych, gdy  wykorzystywana była ta sama typologia sytuac i synoptycznych. Ró nice 
temperatury w nocy obserwowane we Wrocławiu są zwykle znacznie wi ksze ni  w Kra-
kowie, we wszystkich typach sytuac i synoptycznych. Ponadto we Wrocławiu wyst pu ą 
wyraźne ró nice mi dzy typami S SWa, Ca Ka, S SWc i W NWc, a pozostałymi sytu-
ac ami synoptycznymi. Te pierwsze wykazu ą znacznie mnie szy udział wartości 0,1−1,0K 

b aśnienia ak w tab. 6.8.

planations as in table 

Tab. 6.9. Typy sytuac i synoptycznych, przy 
których sezonowa cz stoś  ró nic temperatury 

powietrza mi dzy grodem Botanicznym 
a Balicami ∆t≤-1,0oC o godz. 00 UTC  
przekraczała 4% w latach 1971–2005 

able  ynopti  situation types wit   
t e seasonal fre uen y of air temperature 
di eren es between t e otani al arden 

and ali e t o  at    
e eedin   in t e period  
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ni  w Krakowie, na korzyś  wi kszego udziału du ych ró nic, do 7K. We Wrocławiu typy 
sytuac i synoptycznych na bardzie  sprzy a ące du e  intensywności m.w.c. to N N a, 
W NWa, Ca Ka, S SWc i Cc Bc, a na mnie  sprzy a ące to S c i W NWc. W Krako-
wie natomiast sprzy a ące są S SWa, W NWa, Ca Ka, S SWc i W NWc, a niesprzy a ące 
to N N a, S a, N N c, S c i x (ryc. 6.1B). Ró nice obserwowane dla Krakowa 
mo na tłumaczy  poło eniem miasta w dolinie Wisły. Prawdopodobnie z tego powodu 
czynnikiem decydu ącym est kierunek adwekc i, a nie rodza  układu barycznego. Typy 
sytuac i sprzy a ące du e  intensywności m.w.c. sprowadza ą masy powietrza z kierunków 
S SW lub W NW, które są na cz stszymi kierunkami adwekc i w Krakowie. Ponadto 
typy S SWa i S SWc przynoszą tropikalne masy powietrza na cz ście  spośród wszystkich 
typów sytuac i synoptycznych (Twardosz 2005). Tropikalne masy powietrza są związane z 
wysokimi wartościami intensywności m.w.c.

W przypadku Krakowa nie mo na stwierdzi  wyraźnych i ednoznacznych związ-
ków mi dzy wyst powaniem du ych dodatnich lub u emnych ró nic temperatury mi dzy 
miastem i terenem pozamie skim a sytuac ą synoptyczną. Ró nice takie po awia ą si  we 
wszystkich typach sytuac i synoptycznych. Analiza na wi kszych ró nic (≤-4,0K i >5,0K) 
pokazu e, e w ka dym przypadku inny czynnik był decydu ący, np. prze ście frontu, ro-
dza  masy powietrza, wystąpienie opadu atmosferycznego. Rol  cyrkulac i atmosferyczne  
mo na określi  w ten sposób, e adwekc a z kierunków S , S i SW (niezale nie od rodza u 
układu barycznego) na cz ście  towarzyszyła du ym u emnym ró nicom temperatury, zaś 
centralna sytuac a antycyklonalna lub klin antycyklonalny sprzy ały wyst powaniu du-
ych ró nic dodatnich. Adwekc a z południa zwykle przynosi ciepłe powietrze i cz sto est 

związana z wyst powaniem wiatru halnego w Tatrach, a usytuowanie Krakowa w dolinie  
o przebiegu prostopadłym do kierunku te  adwekc i powodu e szybkie ogrzewanie si  tere-
nów pozamie skich i stagnac  powietrza chłodnie szego w dnie doliny na terenie miasta. 
Wspomniane sytuac e wy owe sprzy a ą natomiast intensywnemu wychładzaniu, zale nemu  
w znacznym stopniu od u ytkowania terenu, stąd du e wartości intensywności m.w.c.

6.3. Tempo mian temperatury powietr a a mie ska  
        wyspa ciep a

Ró nice w tempie ochładzania i ogrzewania si  powietrza w obszarach mie skich i poza-
mie skich są edną z przyczyn powstawania m.w.c., a same są konsekwenc ą m.in. geome-
trii obszarów mie skich, powodu ące  zwielokrotnienie odbi  strumienia promieniowania, 
zmnie szenia wypromieniowania, wi kszego przewodnictwa i po emności cieplne  mate-
riałów konstrukcy nych miasta (Landsberg 1981, Fortuniak 2003, Szymanowski 2004).  
G. Ketzler i in. (2006) proponu ą, aby to właśnie analiza dobowego cyklu tempa ochładza-
nia lub ocieplania powietrza była podstawą definiowania m.w.c., a nie tylko ró nice tem-
peratury. Jest to bowiem syntetyczny wskaźnik reprezentu ący wpływ dane  powierzchni 
czynne  na temperatur  powietrza. K. . Runnalls i T.R. ke (2006) zwracali uwag  na to, 
e tempo ochładzania w nocy dobrze reprezentu e oddziaływanie warunków lokalnych 

wokół punktu pomiarowego na kształtowanie si  mikroklimatu danego mie sca. 
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W świetle wcześnie szych rozwa ań, przedstawionych w ninie szym rozdziale, zasad-
ne wyda e si  porównanie tempa zmian temperatury powietrza nie tylko mi dzy punk-
tami mie skimi i pozamie skimi, ale tak e mi dzy punktami zna du ącymi si  w mieście  
w ró nych formach terenu. bliczenia 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 prezentu ą uśrednione cykle dobowe tempa ochładzania/nagrze-
wania powietrza w porach roku w okresie 03.2009−01.2010 r. w punktach reprezentu-
ących ró ne formy rzeźby i u ytkowania terenu. Na obszarze pozamie skim (ryc. 6.2) 

widoczne są istotne ró nice mi dzy punktami poło onymi w poszczególnych formach 
rzeźby terenu, co est kole nym dowodem na znaczne zró nicowanie mezoklimatyczne 
obszaru krakowskiego. Wiosną i latem tempo zmian temperatury osiąga znacznie wi ksze 
wartości ni  esienią i zimą i wtedy te  ró nice mi dzy punktami są na lepie  widoczne.  
W obu porach roku po południu obserwu e si  stopniowy wzrost tempa wychładzania 
powietrza do około godz. 18 UTC, potem zmnie szenie tempa tego procesu a  do około 
godz. 22 UTC, kiedy to nast pu e zrównanie tempa wychładzania we wszystkich punk-
tach, trwa ące do około godz. 4 UTC. Nocą mi dzy godz. 18 a 22 UTC na mnie sze tempo 
wychładzania charakteryzu e Libertów, a na wi ksze Jeziorzany. W Jeziorzanach wiosną 
oraz w Jeziorzanach i Garlicy latem wyst pu ą około godz. 18 UTC na wi ksze wartości 
tempa wychładzania, si ga ące -3,0 K·h-1. W tym samym czasie w Libertowie i Rzozowie 
wartoś  ta wynosi około -1,9 K·h-1. W ciągu dnia na wi ksze tempo nagrzewania powie-
trza charakteryzu e Jeziorzany, a na mnie sze Libertów (około 5 30 UTC, odpowiednio 
2,9 i 1,2 K·h-1). Nale y ednak zauwa y , e maksimum tempa nagrzewania wyst pu e 
w Libertowie późnie  ni  w pozostałych stac ach z uwagi na zasłoni cie horyzontu od 
wschodu przez zadrzewienie. la esieni i zimy analiza została poszerzona o punkty we 
wschodnim profilu pozamie skim (Kocmyrzów, Przylasek Rusiecki i Chorągwica). W te
porze roku na wi ksze zró nicowanie tempa wychładzania wyst pu e około 16 30 UTC  
i na Chorągwicy oraz w Kocmyrzowie wskaźnik ten osiąga na ni sze wartości, mnie sze 
ni  w Libertowie (około -0,7 K·h-1). Na wi ksze wartości (około -1,5 K·h-1) charakteryzu-
ą, tak ak poprzednio, Jeziorzany i Garlic . Tempo nagrzewania powietrza est esienią 

na wi ksze około godz. 8 UTC we wszystkich punktach, z wy ątkiem Libertowa, gdzie 
ponownie obserwu emy przesuni cie maksimum w czasie. Kocmyrzów i Chorągwi-
ca ogrzewa ą si  na wolnie  (około 1,0 K·h-1), a Jeziorzany i Garlica na szybcie  (około  
1,5 K·h-1). imą tempo zmian temperatury na wszystkich stac ach przybiera bardzo zbli-
one i niewielkie wartości, mieszczące si  w zakresie od -0,5 K·h-1 do 0,5 K·h-1. Tempo 

zmian nagrzewania i ochładzania przekłada si  na dobowy przebieg temperatury (por. 
ryc. 6.2 i ryc  5.11)  na wi ksze e  zró nicowanie wyst pu e tak e wiosną i latem. W nocy 
na cieple  est w Libertowie, a na chłodnie  w Jeziorzanach lub Garlicy i do południa  
w Libertowie est chłodnie  ni  na pozostałych stac ach, zaś w Jeziorzanach est na cieple  
w ciągu dnia. 

Aby oceni  znaczenie ró nic w tempie ochładzania/nagrzewania w poszczególnych 
punktach pozamie skich, warto zestawi  e z wynikami dla punktów w mieście. Ryc. 6.3 
prezentu e tempo ochładzania/nagrzewania w ró nych typach zabudowy w dolinie na tle 
wartości ze stac i pozamie skie  poło one  w te  same  formie terenu – Jeziorzan. Ponownie  
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warto skoncentrowa  si  na wiośnie i lecie, kiedy zró nicowanie mi dzy punktami est 
na wi ksze. koło godz. 18 UTC punkty przy Teatrze im. J. Słowackiego i przy al. Krasiń-
skiego charakteryzu ą na mnie sze wartości tempa ochładzania (około -1,1 K·h-1), zara-
zem ednak są to wartości znacznie wy sze ni  na akie kolwiek stac i pozamie skie  (por. 
ryc. 6.2). abudowa willowa wykazu e na wi ksze tempo ochładzania w mieście (około 
-1,8 K·h-1), co est wartością zbli oną do notowane  o te  same  porze w Libertowie i Rzo-
zowie (por. ryc. 6.2). Referency ną stac ą pozamie ską dla dna doliny są Jeziorzany, gdzie 
tempo wychładzania est znacznie wi ksze ni  gdziekolwiek w zabudowie mie skie  (około 
-2,9 K·h-1), co skutku e du ymi ró nicami temperatury i du ą intensywnością m.w.c. (por. 
tab. 6.1). Tempo nagrzewania powietrza przybiera na wi ksze wartości w Jeziorzanach 
około godz. 5 30 UTC (2,9 K·h-1), a w punktach mie skich maksimum est przesuni te  
o około 40 minut późnie  i wynosi od 2,6 K·h-1 (zabudowa blokowa i willowa) do 1,7 K·h-1 
(zabudowa śródmie ska). W przypadku al. Krasińskiego (kanion mie ski) widoczne est 
przesuni cie maksimum tempa ogrzewania oraz wysoka ego wartoś , co est związane  
z zasłoni ciem horyzontu przez budynki i usytuowaniem stac i w kanionie mie skim. a-
budowa blokowa we wschodnie  cz ści dna doliny (os. Szkolne) wykazu e cechy pośrednie 
mi dzy tymi właściwymi dla zabudowy blokowe  w zachodnie  cz ści dna doliny a zwartą 
zabudową śródmie ską.

Na Wysoczyźnie prowadzono pomiary w zabudowie willowe  i blokowe  w zachod-
nie  cz ści doliny oraz w zabudowie blokowe  we wschodnie  cz ści doliny (ryc. 6.4). Poza-
mie skim punktem referency nym był w tym przypadku Rzozów. Jak wspomniano wcze-
śnie , punkt w zabudowie willowe  wyró nia si  niskimi wartościami temperatury, cz sto 
ni szymi ni  na terenie pozamie skim, co skutku e wskazywaniem na istnienie tam eziora 
chłodu (tab. 6.1). Tak e tempo wychładzania i ogrzewania powietrza est tam podobne 
ak w punkcie pozamie skim lub nawet wi ksze. Jest to zatem przesłanka, aby w miastach  

o urozmaicone  rzeźbie terenu nie uogólnia  nazbyt pochopnie wyników badań w wy-
branych punktach, gdy  zró nicowanie warunków mezo- i mikroklimatycznych zale y 
co na mnie  w tym samym stopniu od ró nic w zagospodarowaniu terenu, co od zró ni-
cowania rzeźby terenu. Nawet na terenie zabudowanym temperatura powietrza mo e by  
ni sza w porównaniu z punktem pozamie skim, wskutek lokalne  cyrkulac i powietrza 
wymuszone  ukształtowaniem terenu. W zabudowie blokowe  w zachodnie  cz ści doliny 
napotykamy zaś na znaczne fluktuac e tempa ochładzania w godzinach popołudniowych,
co związane est, podobnie ak w poprzednich przypadkach, z zasłoni ciem horyzontu 
przez zabudow . koło godz. 18 UTC sytuac a si  stabilizu e i wtedy ten punkt wiosną 
i latem wykazu e na mnie sze tempo wychładzania (-1,3 i -1,7 K·h-1). Wiosną na wi ksza 
wartoś  to -2,1 K·h-1 (zabudowa willowa), a latem -2,2 K·h-1 (stac a pozamie ska). Na wy -
sze wartości tempa ogrzewania powietrza notowano wiosną i latem w Rzozowie (około 2,5 
K·h-1), a wartości maksymalne w poszczególnych punktach wyst powały o ró nych godzi-
nach, przy czym dla zabudowy blokowe  były ni sze (około 1,9 K·h-1) ni  poza miastem 
czy w zabudowie willowe . Jesienią i zimą, podobnie ak poprzednio, zarówno same war-
tości tempa ochładzania/ogrzewania, ak te  zró nicowanie mi dzy stac ami były znacznie 
mnie sze ni  wiosną i latem. Porównanie rycin 6.3 i 6.4 wskazu e, e maksymalne tempo 
ochładzania, wyst pu ące wiosną i latem około godz. 18 UTC, est podobne w zabudowie 
blokowe  w dnie doliny i na Wysoczyźnie (około -1,5 K·h-1). W zabudowie blokowe  na 



Ryc. 6.1. Cz stoś  (%) ró nic temperatury powietrza o godz. 00 UTC mi dzy grodem Botanicz-
nym i Balicami  A. 1,0–1,9K (n 2244), B. ≥2,0K (n 562), C. ≤-1,0K (n 377), w poszczególnych 

porach roku i sytuac ach synoptycznych według kalendarza T. Niedźwiedzia (2010),  
w latach 1971–2005

i ure  re uen y  of air temperature di eren es at between  
t e otani al ardens and ali e   K n    K n   K n   

in seasons and in synopti  situations a ordin  to t e alendar of synopti  situations  
by  ied wied   in t e years 

b aśnienia  A.1, B.1, C.1  ró nice temperatury o godz. 00 UTC przypisane do typów sytuac i 
synoptyczne  w dniach zaczyna ącym si  o te  godzinie, A.2, B.2, C.2  ró nice temperatury 

o godz. 00 UTC przypisane do typów sytuac i synoptyczne  w dniach kończących si  o te  godzinie.

planations     temperature di eren es at assi ned to t e types of synopti
situations of t e days startin  at t at our     temperature di eren es at assi ned

to t e types of synopti  situations of t e pre edin  days



b aśnienia  / planations  L – Libertów, R – Rzozów, J – Jeziorzany, Mo – Modlniczka,  
GM – Garlica Murowana, K – Kocmyrzów, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki.

Ryc. 6.2. redni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach 
pozamie skich obszaru krakowskiego w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean daily ourse of t e air warmin oolin  rate K  in non urban measurement 
points of t e Krak w area in seasons of t e period 



b aśnienia  TS – Teatr im. J. Słowackiego, Kr – al. Krasińskiego, Po – os. Podwawelskie,  
Be – ul. Bema, Sz – os. Szkolne, J – Jeziorzany.

planations     łowa ki eatre Kr Krasi skie o t o odwawelskie distri t  
e  ema t  z  zkolne distri t    eziorzany

Ryc. 6.3. redni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach 
reprezentu ących ró ne typy zabudowy w dnie doliny w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean daily ourse of t e air warmin oolin  rate K  in measurement points  
representin  arious types of land use in t e ri er alley  in seasons of t e period 



b aśnienia  C – ul. Cza na, Bo – ul. Bo ki, MG – ul. Mała Góra, R – Rzozów.

planations    za na t  o  o ki t    ała ra t    zoz w

Ryc. 6.4. redni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach 
reprezentu ących ró ne typy zabudowy na Wysoczyźnie w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean daily ourse of t e air warmin oolin  rate K  in measurement points represen
tin  arious types of land use on t e lateau slope  in seasons of t e period 



b aśnienia   – ul. cowska, Mo – Modlniczka.

planations    owska t  o  odlni zka

Ryc. 6.5. redni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1)  
w punktach reprezentu ących teren zabudowany i teren pozamie ski na skłonie Wy yny  

w porach roku w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean daily ourse of t e air warmin oolin  rate K  in measurement points represen
tin  urban and non urban areas on t e pland slope  in seasons of t e period 



Ryc. 6.6. redni dobowy przebieg tempa wychładzania/nagrzewania powietrza (K·h-1) w punktach 
reprezentu ących tereny zielone w mieście i teren pozamie ski w dnie doliny Wisły w porach roku 

w okresie 03.2009–01.2010 r.

i ure  ean daily ourse of t e air warmin oolin  rate K  in measurement points  
representin  urban reen areas and non urban areas in t e istula ri er alley bottom  in seasons 

of t e period  

b aśnienia  B – gród Botaniczny, Bł– Błonia, Ma – ul. Malczewskiego,  
MW – Most Wandy, J – Jeziorzany.

planations    r d otani zny otani al ardens  ł  łonia   
a  al zewskie o t  W  Wandy rid e    eziorzany
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Wysoczyźnie est ednak chłodnie  ni  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. Bo ki 0,691, a dla ul. Mała Góra 0,859 (tab. 4.1). Mo na by 
si  wi c spodziewa , e przy podobnym tempie ochładzania ul. Mała Góra b dzie na cie-
ple sza, est ednak odwrotnie, co ponownie dowodzi niebagatelnego znaczenia wpływu 
rzeźby terenu na mezoklimat obszaru krakowskiego.

Na skłonie Wy yny (ryc. 6.5) wiosną i latem tempo ochładzania terenów pozamie -
skich i o zabudowie willowe  est zbli one. W godz. około 16 30−18 00 UTC poza miastem 
est ono o 0,3 K·h-1 wi ksze ni  w mieście, ale o około godzin  wcześnie  i późnie  to w ob-

szarze mie skim nast pu e szybsze wychładzanie powietrza. Skutku e to relatywnie mały-
mi ró nicami temperatury i niewielką intensywnością m.w.c. (tab. 6.1). Równie  przebieg 
zmian tempa nagrzewania powietrza est w obu punktach zbli ony i brak dominac i stac i 
pozamie skie , ak to ma mie sce na Wysoczyźnie. Na Wysoczyźnie i na skłonie Wy yny, 
maksymalne wartości tempa wychładzania/ogrzewania powietrza są podobne (odpo-
wiednio około -2,0 K·h-1 i 2,0 K·h-1). Jesienią i zimą, podobnie ak poprzednio, zarówno 
same wartości tempa ochładzania/ogrzewania, ak te  zró nicowanie mi dzy stac ami 
były znacznie mnie sze ni  wiosną i latem.

Na terenie miasta w dnie doliny pomiary były prowadzone tak e w terenach zielo-
nych, w tym w grodzie Botanicznym, gdzie zna du e si  stac a klimatologiczna UJ.  
Ryc. 6.6 prezentu e tempo ochładzania/ogrzewania w tych punktach na tle wartości  
z punktu pozamie skiego – Jeziorzan. Tereny zielone w mieście wiosną i latem charak-
teryzu e mnie sze tempo zmian ni  teren pozamie ski, ale nieco wi ksze ni  zwarte te-
reny zabudowane (por. ryc. 6.3). koło godz. 18 UTC, kiedy tempo ochładzania osiąga 
na wi ksze wartości, Błonia (rozległy, otwarty teren zielony) ochładza ą si  na wolnie   
(ok. -1,6 K·h-1), nieco wi ksze wartości charakteryzu ą gród Botaniczny (zieleń wysoka), 
a na wi ksze wyst pu ą pod masztem pomiarowym (ul. Malczewskiego) i przy Moście 
Wandy we wschodnie  cz ści dna doliny (od -1,8 do -2,2 K·h-1). Po godz. 4 UTC ró nicu e 
si  tempo ogrzewania powietrza w poszczególnych punktach. Na mnie sze ego wartości 
wyst pu ą do godz. 8 UTC w grodzie Botanicznym, na wi ksze w Jeziorzanach, ednak 
maksymalne wartości tempa ogrzewania są w grodzie i pod masztem przesuni te w po-
równaniu do innych punktów i znacznie wy sze, co est związane z zasłoni ciem horyzon-
tu w tych punktach przez zadrzewienie.

6.4. ionowy gradient temperatury a mie ska wyspa ciep a 

Jak podkreśla H. . Landsberg (1981), zarówno intensywnoś  m.w.c., ak te  pionowy gra-
dient temperatury nad miastem są rezultatami tych samych procesów, przede wszystkim 
ró nic w strumieniach energii na terenach mie skich i pozamie skich, dlatego te  mo na 
próbowa  wyznacza  mi dzy nimi zale ności liniowe, ak to zrobił F.L. Ludwig (za  Lands-
berg 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 punk-
tów pomiarowych Jeziorzany i al. Krasińskiego do wyznaczenia intensywności m.w.c. oraz  
z punktów na maszcie i u ego podnó a (ul. Malczewskiego) do wyznaczenia wielkości 
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pionowego gradientu temperatury. Ró nica wysokości mi dzy czu nikiem umieszczo-
nym u podnó a masztu a czu nikiem na maszcie wynosi 113 m, wi c ró nice temperatury 
przeliczono na wielkoś  gradientu pionowego ( C·100 m-1). bliczeń dokonano w porach 
roku, które ze wzgl du na dost pnoś  wyników pomiarów synchronicznych określono 
nast pu ąco  

1) wiosna − 29.03−15.05.2009 r.;
2) lato − 16.07−29.08.2009 r.;
3) esień − 8.09−30.11.2009 r.;
4) zima − 1.12.2009−16.01.2010 r.

la ka de  pory roku, dla godzin nocnych, obliczono średnią intensywnoś  m.w.c. 
oraz średnią wielkoś  gradientu pionowego temperatury, a tak e odchylenie standardo-
we, współczynnik zmienności i współczynnik korelac i liniowe  dla obu badanych serii  
(tab. 6.10). rednie wartości sezonowe m.w.c. i gradientu pionowego ponownie wskazu-
ą, e na wi ksze zró nicowanie obszaru krakowskiego ma mie sce latem, a na mnie sze 

zimą. Wartości odchylenia standardowego i współczynnika zmienności są wysokie dla 
wszystkich pór roku. Ma to związek z niskimi wartościami współczynnika korelac i li-
niowe  (r), który we wszystkich porach roku przy mu e wartości u emne, co oznacza, e 
im wi ksza intensywnoś  m.w.c., tym wi kszy gradient pionowy temperatury. Wszystkie 
wartości współczynnika korelac i są istotne statystycznie, ale tylko wiosną i latem przy -
mu ą wartości ≤-0,5, co oznacza korelac  wyraźną. Jesienią korelac  mo na oceni  ako 

Tab. 6.10. rednie 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  
korelac i liniowe  Pearsona (r) dla m.w.c. i gradientu pionowego w poszczególnych porach roku 

oraz współczynnik determinac i (R2) dla równań regres i liniowe

able  ean seasonal alues of  intensity K  and erti al air temperature lapse rate  
∆tp  o  m  in Krak w in t e period  alues of standard de iation od  st   

and ariability oe ient for parti ular data series alues of earsons linear orrelation  
oe ient r for and t e lapse rate in parti ular seasons to et er wit determination  

oe ient  for linear re ression e uations

b aśnienia  w – wskaźnik, n – liczebnoś  próby, śr. – wartości średnie sezonowe;  
wszystkie wartości współczynnika korelac i i R2 istotne na poziomie p<0,05.

planations  w  inde  n  number of ases  r   mean seasonal alues   
all alues of orrelation oe ient and  are si ni ant at p
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średnią, a zimą ako niewyraźną (Sobczyk 2000). 
la ka de  pory roku wyznaczono równanie regres i liniowe , gdzie zmienną zale ną 

była intensywnoś  m.w.c., a niezale ną – gradient pionowy temperatury. Tab. 6.10 pre-
zentu e wartości współczynnika determinac i (R2) dla poszczególnych równań, które po-
twierdza ą, e brak wyraźnych związków mi dzy oboma badanymi elementami. W zimie 
wartoś  R2 wynosi 0, a wiosną osiąga na wy szą wartoś  w ciągu roku, ale zaledwie 0,29, 
zatem mo na stwierdzi , e w przypadku Krakowa zale ności mi dzy intensywnością 
m.w.c. a pionowym gradientem temperatury nie da ą si  opisa  funkc ą liniową w sposób 
zadowala ący. Aby zweryfikowa ten wniosek, zastosowano do danych z Krakowa wzór
F.L. Ludwiga, opisu ący zale noś  mi dzy intensywnością m.w.c. a pionowym gradientem 
temperatury powietrza dla miast o liczbie ludności od 500 tys. do 2 mln

∆T 1,7-7,2  ,

gdzie
∆T – intensywnoś  m.w.c.

 – pionowy gradient temperatury ( C·mbar), wartości u emne oznacza ą inwers  ter-
miczną (Landsberg 1981).

Serie danych dla poszczególnych pór roku otrzymane przy u yciu powy szego wzo-
ru zestawiono z pomierzoną intensywnością m.w.c. Wszystkie serie danych miały silnie 
skośne rozkłady, aby wi c stwierdzi , czy wyniki uzyskane wg wzoru ró nią si  istot-
nie od wyników pomiarowych, zastosowano statystyk  nieparametryczną, test znaków.  
We wszystkich porach roku stwierdzono istotne statystycznie ró nice mi dzy badanymi 
seriami na poziomie p<0,05. Takie samo porównanie przeprowadzono, wykorzystu ąc do 
obliczenia gradientu pionowego temperatury zamiast danych z punktu przy Malczewskie-
go i z masztu – dane z al. Krasińskiego i z masztu. Tak e w tym przypadku we wszystkich 
porach roku stwierdzono istotne statystycznie ró nice mi dzy pomierzoną intensywno-
ścią m.w.c. a obliczoną ze wzoru F.L. Ludwiga. Potwierdza to zatem, e w przypadku Kra-
kowa związki mi dzy obiema badanymi elementami są słabe. Podobne wyniki otrzymał  

. Jauregui (1997) dla Meksyku, czyli miasta poło onego w szerokie  dolinie górskie . 
Warto podkreśli , e Ludwig opracował swo ą formuł  na podstawie badań w miastach 
poło onych na terenach o mało urozmaicone  rzeźbie, co mo e by  edną z przyczyn 
wspomnianych niezgodności.





           

R D IA  7

o ogi  i o e  stru tur   
ter i e  o s ru r o s iego

Ciągłe pomiary automatyczne temperatury powietrza przeprowadzone przez autork   
w 21 punktach na obszarze krakowskim (patrz rozdział 4) pozwoliły uzyska  materiał do 
rozwa ań na temat typów struktury termiczne  Krakowa i modelu funkc onowania te  
struktury. o realizac i te  cz ści pracy wykorzystano dane z okresu od marca 2009 do 
stycznia 2010 r., kiedy pomiary były wykonywane w na wi ksze  liczbie punktów. godnie 
z metodyką opisaną w rozdziale 4, posłu ono si  analizą skupień, wykorzystu ąc metod  
k-średnich. Przykładowo, tak e .S. Pinho i M. . Manso rgaz (2000) wykorzystali ana-
liz  skupień do szukania struktury termiczne  Aveiro w Portugalii  grupowali oni wyniki 
pomiarów temperatury z poszczególnych punktów pomiarowych i poszukiwali obsza-
rów podobnych termicznie w danym momencie. Wyniki uzyskane tą metodą okazały si   
w znacznym stopniu zbie ne z obrazem termiki miasta prezentowanym przez map  izo-
term, uzyskaną z interpolac i. Inny przykład to badania M.-J. Alcoforado i H. Andrade 
(2006) dotyczące Lizbony, gdzie autorzy tak e wykorzystywali analiz  skupień do poszu-
kiwania typów rozkładu przestrzennego temperatury powietrza w mieście.

la wiosny wydzielono 4 skupienia, a dla pozostałych pór roku po 3. Rycina 7.1 pre-
zentu e średnie wartości ró nic temperatury mi dzy punktem przy al. Krasińskiego a po-
zostałymi punktami w poszczególnych porach roku, nocą. Ró nice dodatnie oznacza ą, 
e w danym punkcie było chłodnie  ni  na al. Krasińskiego. Tabele 7.1−7.5 przedstawia ą 

natomiast charakterystyk  parametrów pomocnych w interpretac i wyników analizy sku-
pień. Liczba punktów pomiarowych uwzgl dnionych w poszczególnych porach roku est 
nieco odmienna. imą nie wzi to pod uwag  pomiarów z punktu koło Teatru im. J. Sło-
wackiego z powodu du ych braków danych, natomiast esienią i zimą uwzgl dniono dane  
z punktów Chorągwica, Przylasek Rusiecki i Kocmyrzów – tam pomiary rozpocz to dopie-
ro esienią. 
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Wykresy przedstawione na ryc. 7.1 są skonstruowane w ten sposób, e patrząc od 
lewe  ku prawe , mo na prześledzi  cechy struktury termiczne  na pierw w zachodnie  
cz ści dna doliny w centrum miasta na terenach zabudowanych (punkty TS, Po, Be), na-
st pnie w zachodnie  cz ści dna doliny na terenach zielonych w mieście ( B, Bł, Ma), 
na terenach zabudowanych na Wysoczyźnie (C, Bo, MG), na terenach zabudowanych na 
skłonie Wy yny ( ), we wschodnie  cz ści dna doliny na terenach zabudowanych (Sz), 
we wschodnie  cz ści dna doliny na terenach zielonych (MW), w pozamie skim profilu
S-N w zachodnie  cz ści doliny (L, R, J, Mo, GM), a w przypadku esieni i zimy – tak e  
w pozamie skim profilu S-N we wschodnie cz ści doliny (Ch, PR, K).

We wszystkich porach roku edno ze 
skupień reprezentu e sytuac , kiedy struk-
tura termiczna obszaru krakowskiego est 
relatywnie mało zró nicowana. Wiosną 
est to skupienie 2, latem skupienie 1, e-

sienią skupienie 2 i zimą tak e 2. Wiosną, 
esienią i zimą te skupienia ma ą na wy -

sze cz stości (odpowiednio 33,4%, 54,0%  
i 83,9%), zaś latem skupienie 1 ma cz stoś  
na ni szą (25,8%) (tab. 7.1), co potwierdza 
wcześnie sze dane o na wi kszym zró -
nicowaniu obszaru krakowskiego latem. 
Przy takim typie struktury we wszystkich 
punktach est chodnie  ni  w centrum 
miasta średnio o około 0,5−2,0K, czyli 
pomiary naziemne wskazu ą na przewag  
sytuac i z uwarstwieniem normalnym, zaś 
średni gradient pionowy temperatury est 
w tych skupieniach na mnie szy  od -0,2 
do -0,5 C·100 m-1. rednia intensywnoś  
m.w.c. w dnie doliny (ró nica al. Krasiń- 
skiego−Jeziorzany) tak e est niewielka  
1,2−1,7K. la tych skupień charaktery-
styczna est ponadto wysoka cz stoś  du-
ego zachmurzenia ogólnego (tab. 7.2, 

7.3, 7.4, 7.5). We wszystkich porach roku 
w omawianym typie struktury termiczne  
brak zró nicowania na terenach zabudo-
wanych w dnie doliny w cz ści zachod-
nie , a ró nica mi dzy kanionem mie skim  
a zabudową blokową, willową i śródmie ską 
nie przekracza 0,5K. Co ciekawe, podob-
nie ró nica kształtu e si  mi dzy al. Kra-
sińskiego i grodem Botanicznym, czyli 
roślinnością wysoką w centrum miasta.  

b aśnienia  nr – numer skupienia, n – liczeb-
noś  skupienia, % – cz stoś , śr. ∆tp – średni 
gradient pionowy temperatury (oC·100m-1),  

vB – średnia pr dkoś  wiatru w Balicach (m·s-1), 
vI – średnia pr dkoś  wiatru w Igołomi (m·s-1), 
vL – średnia pr dkoś  wiatru w Libertowie (m·s-1).

planations  o   luster number   
n  number of ases in a luster    fre uen y  

r  tp  mean lapse rate o  m   
  mean wind speed in ali e m s   

  mean wind speed in ołomia m s   
L  mean wind speed in Libert w m s

Tab. 7.1. Charakterystyka skupień dla pór roku 
w okresie 03.2009–01.2010 r.

able  lusters ara teristi s for parti ular 
seasons in t e period 
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Ryc. 7.1. rednie wartości ró nic temperatury powietrza (K) mi dzy punktem przy al. Krasińskie-
go a pozostałymi punktami, w wydzielonych skupieniach w poszczególnych porach roku,  

w okresie 03.2009–01.2010 r.
i ure  ean alues of air temperature di eren es K between t e measurement point in Krasi
skie o t  and ot er points  in t e distin uis ed lusters  in seasons of t e period 

b aśnienia  s1, s2 itd. – skupienie nr 1, skupienie nr 2 itd., TS – Teatr im. J. Słowackiego, Po – os. Podwawelskie, 
Be – ul. Bema, B – gród Botaniczny, Bł – Błonia, Ma – ul. Malczewskiego, C – ul. Cza na, Bo – ul. Bo ki,  

MG – ul. Mała Góra,  – ul. cowska, Sz – os. Szkolne, MW – Most Wandy, L – Libertów, R – Rzozów, J – Jezio-
rzany, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana, Ch – Chorągwica, PR – Przylasek Rusiecki, K – Kocmyrzów.

planations  s  s  et   luster o   luster o   et     łowa ki eatre o odwawelskie distri t  
e  ema t    otani al arden  ł  łonia  a  al zewskie o t    za na t  o  o ki t   

 ała ra t    owska t  z  zkolne distri t  W  Wandy rid e L  Libert w    zoz w    ezio
rzany  o  odlni zka    arli a urowana    or wi a    rzylasek usie ki  K  Ko myrz w
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b aśnienia  N – zachmurzenie ogólne, o – za-
chmurzenie w oktantach, sek. – sektor kierunku 
wiatru, c – cisze, kB – cz stoś  kierunku wiatru 

w Balicach, kI – cz stoś  kierunku wiatru  
w Igołomi, kL – cz stoś  kierunku wiatru  

w Libertowie, s. – typ sytuac i synoptyczne ,  
nr – oznaczenie liczbowe sytuac i synoptyczne .

planations    loudiness  o  loudiness in 
o tants  sek   se tor of wind dire tion    no 

wind  k   fre uen y of wind dire tion in ali e   
k   fre uen y of wind dire tion in ołomia   
kL  fre uen y of wind dire tion in Libert w   

s   type of synopti  situation  nr  number assi
ned to t e parti ular synopti  situation

Tab. 7.2. Cz stoś  wyst powania poszczególnych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru z dane-
go sektora i typów sytuac i synoptycznych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010)) wiosną 2009 r. 

w wydzielonych skupieniach 

able  re uen y of parti ular alues of loudiness  wind dire tion and types of synopti   
situations a ordin  to t e alendar of synopti  situations by  ied wied   in t e lusters 

obtained for sprin   
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b aśnienia ak w tabeli 7.2.

planations like in table 

Tab. 7.3. Cz stoś  wyst powania poszczegól-
nych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru 
z danego sektora i typów sytuac i synoptycz-
nych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010)) 

latem 2009 r. w wydzielonych skupieniach

able  re uen y of parti ular alues  
of loudiness  wind dire tion and types  

of synopti  situations a ordin  to t e alendar 
of synopti  situations by  ied wied   

in t e lusters obtained for summer  

b aśnienia ak w tabeli 7.2.

planations like in table 

Tab. 7.4. Cz stoś  wyst powania poszczegól-
nych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru 
z danego sektora i typów sytuac i synoptycz-
nych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010)) 

esienią 2009 r. w wydzielonych skupieniach

able  re uen y of parti ular alues  
of loudiness  wind dire tion and types  

of synopti  situations a ordin  to t e alendar 
of synopti  situations by  ied wied   

in t e lusters obtained for autumn 
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Tab. 7.5. Cz stoś  wyst powania poszczegól-
nych wielkości zachmurzenia ogólnego, wiatru 
z danego sektora i typów sytuac i synoptycz-
nych (wg kalendarza T. Niedźwiedzia (2010)) 
zimą 2009/2010. w wydzielonych skupieniach 

able  re uen y of parti ular alues  
of loudiness  wind dire tion and types  

of synopti  situations a ordin  to t e alendar 
of synopti  situations by  ied wied   
in t e lusters obtained for winter  

b aśnienia ak w tabeli 7.2.

planations like in table 

Natomiast pozostałe tereny zielone w te  
cz ści miasta, czyli Błonia i ul. Malczew-
skiego zachowu ą si  u  według znanych 
reguł i est tam chłodnie  o 0,7−1,5K.  
Na terenach zabudowanych na Wysoczyź-
nie i na skłonie Wy yny od wiosny do esie-
ni est chłodnie  ni  w kanionie mie skim 
o 0,6−0,8K, a zimą ró nica ta u ednolica 
si  i wzrasta do 1K. wenementem est  
w tym przypadku wspominany u  wcze-
śnie  punkt przy ul. Cza ne , regularnie 
du o chłodnie szy (1,3−1,5K) w porów-
naniu z pozostałymi, sąsiednimi punk-
tami. W profilach pozamie skich ró nice 
wzgl dem al. Krasińskiego są wi ksze ni   
w mieście (>1,0K). W cz ści zachodnie  po 
raz kole ny widoczna est opisywana w roz-
dziale 5 asymetria termiczna mi dzy cz ścią 
południową i północną, a w cz ści wschod-
nie  normalne uwarstwienie termiczne  
z chłodnie szym punktem na Pogórzu. 

dr bnoś  okresu letniego est po-
nownie widoczna przy analizie tych sku-
pień, które reprezentu ą sytuac e z du ymi 
ró nicami u emnymi, oznacza ącymi, e  
w danych punktach est cieple  ni  w cen-
trum miasta. Latem takie sytuac e nie wyst -
pu ą, natomiast w pozostałych porach roku 
są one uwidocznione w skupieniach nr 3. Są 
to skupienia o na mnie sze  cz stości (wio-
sna 11,7%, esień 16,7%, zima 3,7%), na -
wi kszym średnim gradiencie pionowym 
temperatury w porównaniu z innymi 
skupieniami  od -4,3 do -5,1 C·100 m-1,  
a średnia intensywnoś  m.w.c. w dnie do-
liny waha si  od 3,0K wiosną do 2,0K e-
sienią, natomiast zimą mamy do czynienia 
 z eziorem chłodu  w Jeziorzanach est 
średnio o 1,7K cieple  ni  na al. Krasińskie-
go. Wiosną i esienią sytuac e prezentowa-
ne przez skupienia nr 3 charakteryzu ą si  
przewagą warunków bezchmurnych lub  
z małym zachmurzeniem, zaś zimą prze-
wa a du e zachmurzenie ogólne. W wi k-
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szości przypadków w Balicach i Igołomi wiatr wie e ze wschodu i północnego wscho-
du, w Libertowie z południa. Struktura termiczna obszaru krakowskiego kształtu e si  
w tych wy ątkowych sytuac ach nieco odmiennie w ka de  porze roku. Wiosną w punktach 
poło onych na południowe  wierzchowinie i na Wysoczyźnie, w mieście i poza miastem  
(ul. Bo ki, ul. Mała Góra, Libertów) est cieple  ni  na al. Krasińskiego o około 2K, po-
dobnie ak przy Teatrze im. J. Słowackiego. Jesienią, oprócz wy e  wymienionych, cie-
ple  est tak e w punktach  ul. Cza na, Rzozów, Chorągwica i Kocmyrzów. imą nato-
miast tylko centrum miasta i punkt przy ul. cowskie  ma ą temperatur  nieco ni szą od  
al. Krasińskiego (do 1,0K), zaś we wszystkich pozostałych punktach est wyraźnie cieple  
ni  w centrum miasta (na wi ce  ul. Bo ki  4,4K). Szczegółowa analiza przypadków zakla-
syfikowanych do skupień nr 3 wskazu e, e wiosną opisana struktura termiczna była zwią-
zana z przypadkami wystąpienia wiatru halnego w Tatrach (co zostało opisane w rozdzia-
le 5) lub pogody bezchmurne  i bezwietrzne , kiedy to w dzień cały obszar intensywnie 
si  nagrzewał, a w nocy wychładzał. Podobnie est esienią  tak du e ró nice są związane  
z wyst powaniem pogody bezchmurne  i bezwietrzne , towarzyszące  oddziaływaniu na 
obszar Polski południowe  ośrodka wysokiego ciśnienia. Tworzą si  wtedy inwers e ter-
miczne o bardzo du e  intensywności, o czym świadczy du y średni gradient pionowy 
właściwy skupieniom nr 3. Ma ą one ednak na wyraźnie  mały zasi g pionowy, do 50 m 
ponad dnem doliny, a tereny wy e  poło one są ponad nimi. Czasem w takich warunkach 
rano tworzą si  w dolinie Wisły g ste mgły, a poniewa  wy e  poło one cz ści miasta 
zna du ą si  powy e  nich, skutku e to du ymi ró nicami temperatury. imą du e ró ni-
ce temperatury są związane z wyst powaniem wiatru halnego w Tatrach lub g ste  mgły  
w dolinie Wisły.

Kole na grupa skupień to te, które reprezentu ą wyst powanie du ych ró nic dodat-
nich, oznacza ących, e w danych punktach est chłodnie  ni  w centrum miasta. imą 
takie sytuac e nie wyst pu ą, natomiast wiosną est to skupienie 4 (o cz stości wyst powa-
nia 26,3%), latem 2 (36,0%), a esienią 1 (29,3%) (tab. 7.1). Jeziorzany, Garlica i punkt przy  
ul. Cza ne  ma ą wtedy ni sze temperatury ni  centrum miasta o około 3,5−4K, zaś po-
zostałe punkty – o około 1–2K. Teren miasta w dnie doliny, na Wysoczyźnie i na skłonie 
Wy yny charakteryzu e małe zró nicowanie temperatury (z wy ątkiem terenów zielonych 
i ul. Cza ne ). Są to zatem sytuac e z na wi kszą średnią intensywnością m.w.c. w dnie 
doliny. Sytuac om tworzącym skupienie 4 wiosną towarzyszy du y gradient pionowy tem-
peratury (-3,2 C·100 m-1), małe pr dkości wiatru w dolinie, wi ksze na wierzchowinie, 
bezchmurne niebo i wiatr wie ący z północy i wschodu. Latem dla skupienia 2 charaktery-
styczne są warunki małego zachmurzenia, przewa a ą sytuac e antycyklonalne i wschodni 
oraz północno-wschodni kierunek wiatru (tab. 7.3). Jesienią skupienie 1 charakteryzu-
e si  tym, e w pozamie skim profilu S-N w cz ści wschodnie  est wyraźnie cieple  ni   

w profilu w cz ści zachodnie . Cz ś  miasta poło ona na Wysoczyźnie i na skłonie Wy-
yny ma wyraźnie ni szą temperatur  od dna doliny. redni gradient pionowy est doś  

du y (-2,5 C·100 m-1), średnie pr dkości wiatru podobne ak w przypadku wyst powa-
nia du ych ró nic u emnych. Przewa a ą sytuac e antycyklonalne (75%) i wiatr z sektora 
wschodniego (tab. 7.1 i 7.4). 

Pozostałe skupienia (wiosną  1, o cz stości wyst powania 28,7%, latem  3, 38,2%  
i zimą  1, 12,3%) prezentu ą sytuac e pośrednie mi dzy opisanymi powy e .
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Powy sze analizy pokazu ą, e wyst powanie na wi kszych dodatnich ró nic tempe-
ratury na obszarze krakowskim (oznacza ących, e w danych punktach est chłodnie  ni  
w centrum miasta) est związane z wyst powaniem ró nic dodatnich na całym badanym 
terenie i z na wi kszą intensywnością m.w.c. w dnie doliny w porównaniu do innych sku-
pień, przy równoczesnym relatywnie niewielkim zró nicowaniu termicznym na pozosta-
łym obszarze. imą takie sytuac e nie wyst pu ą, a w pozostałych porach roku osiąga ą 
cz stoś  około 30%. Natomiast wyst powanie na wi kszych u emnych ró nic temperatury 
na obszarze krakowskim (oznacza ących, e w danych punktach est cieple  ni  w centrum 
miasta) wią e si  z du ym zró nicowaniem termicznym terenu, cz ś  punktów ma wy -
szą, a cz ś  ni szą temparatur  od centrum miasta. Latem takie sytuac e nie wyst pu ą, 
natomiast w pozostałych porach roku tworzą skupienia o na mnie sze  cz stości (od 3,7% 
zimą do 16,7% esienią).

Przedstawiona charakterystyka wyró nionych skupień, które mo na uto sami  z ty-
pami struktury termiczne  obszaru krakowskiego, est kole nym elementem słu ącym do 
stworzenia modelu funkc onowania te e struktury. Nale y przy tym wzią  pod uwag  
wyniki analiz materiałów, tak z wieloletnich, tradycy nych obserwac i i pomiarów, ak 
te  z krótszych pomiarów automatycznych. Pod po ciem modelu kry e si  zestaw reguł 
opisu ących i ob aśnia ących funkc onowanie struktury termiczne  obszaru krakowskiego  
w cyklu rocznym. Pod uwag  wzi to edynie okres nocy. 

becnoś  miasta w dolinie powodu e nocą zanik na terenie zurbanizowanym, zloka-
lizowanym w dnie doliny, zastoiska chłodnego powietrza. Prowadzi to do du ych kontra-
stów termicznych mi dzy miastem i obszarem pozamie skim w te  formie terenu, gdy  na 
obszarach pozamie skich takie zastoisko si  tworzy. Modyfikac a bilansu cieplnego przez
teren zurbanizowany powodu e, e gradient pionowy temperatury nad miastem est du o 
mnie szy ni  poza miastem. bszary zabudowane usytuowane na wypukłych formach te-
renu, około 50 m ponad dnem doliny, zna du ą si  zarazem w te  cz ści ob tości powie-
trza za mu ącego dolin , gdzie gradient pionowy est niewielki. Pomiary przeprowadzone 
w okresie 03.2009−01.2010 r. pokazały, e wiosną i latem sytuac e inwersy ne wyst powały 
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. imą inwers e zdarzały si  na rzadzie  (10−20%) i ró nice mi dzy miastem  
i obszarem pozamie skim były niewielkie. Gradienty >4,0 C·100 m-1 wyst powały głównie 
w nocy i kilkakrotnie cz ście  poza miastem ni  w mieście. bszary o takim samym typie 
zabudowy, ale poło one w dnie doliny i około 50 m ponad dnem doliny charakteryzu ą 
si  odmiennymi warunkami termicznymi. W mieście zazwycza  obserwu e si  normalne 
uwarstwienie termiczne (ni sze temperatury około 50 m ponad dnem doliny ni  w dnie 
doliny), przy wspomnianym słabym gradiencie u emnym, zaś poza miastem, w te  same  
formie terenu i porównu ąc punkty na tych samych wysokościach wzgl dnych – inwers  
przy relatywnie du ym gradiencie dodatnim. W rezultacie obszary poło one w mieście 
około 50 m ponad dnem doliny, zwłaszcza w ego południowe  cz ści, są tak samo ciepłe 
ak obszary wierzchowin poza miastem i wyraźnie cieple sze od punktów pozamie skich 

poło onych około 50 m ponad dnem doliny. Jednak intensywnoś  m.w.c. est na wi ksza w 
dnie doliny i wynika z tworzenia si  tam poza miastem zastoisk zimnego powietrza, spły-
wa ącego katabatycznie do obni eń terenu. Intensywnoś  m.w.c. na terenach poło onych 
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około 50 m ponad dnem doliny wynika z ró nic w pionowych gradientach temperatury  
w mieście i poza miastem. W przebiegu rocznym na wi ksze wartości intensywności m.w.c. 
wyst pu ą wiosną i latem, kiedy zró nicowanie termiczne obszarów pozamie skich tak e 
est na wi ksze. W dnie doliny w zabudowie śródmie skie  we wszystkich porach roku 

m.w.c. po awia si  w ponad 95% okresu nocy. Tam te  na cz ście  e  intensywnoś  osiąga 
na wi ksze wartości, przekracza ące 6K. Wiosną i latem średnia intensywnoś  m.w.c. dla 
zabudowy w dolinie est wi ksza o 1−2K ni  około 50 m ponad dnem doliny, esienią ró -
nica ta male e do 0,5−1K, a zimą do <0,5K. d wiosny do esieni w dnie doliny cz stoś  
wyst powania m.w.c. est o około 20% wy sza ni  około 50 m ponad dnem doliny, zimą zaś 
przewaga ta topnie e do zaledwie 4%. Wiosną i latem w dnie doliny cz stoś  ró nic >3,0K 
stanowi około 30−40% wszystkich przypadków, a około 50 m ponad dnem doliny 2−10%. 
Jesienią ró nica spada do 5−10%, a zimą takie wysokie ró nice w obu obszarach praktycz-
nie nie wyst pu ą. Cz ści miasta poło one około 50 m ponad dnem doliny po północne  
i południowe  stronie badanego terenu funkc onu ą według innego re imu termicznego 
ni  cz ści miasta poło one poni e  w dnie doliny. właszcza w przypadku południowe  
cz ści miasta mo na stwierdzi , e tereny zurbanizowane poło one około 50 m nad dnem 
doliny ma ą warunki termiczne znacznie bardzie  zbli one do warunków wierzchowiny 
Pogórza Wielickiego, zna du ące  si  kole ne 50 m wy e , ni  do warunków centrum mia-
sta. Północna cz ś  miasta, poło ona około 50 m ponad dnem doliny, est nocą znacznie 
chłodnie sza od południowe  i ta dysproporc a wyda e si  skutkiem wpływu zło one , lo-
kalne  cyrkulac i powietrza, a by  mo e tak e podło a geologicznego i pokrywy glebo-
we .  ile cz ś  południowa ma warunki termiczne zbli one do wierzchowin Pogórza 
Wielickiego, to cz ści północne  bli e  pod tym wzgl dem do dna doliny poza miastem  
(ryc. 7.2). Ponadto widoczna est odmiennoś  termiczna wschodnie  i zachodnie  cz ści 
doliny, przy czym ponownie zale ności dla terenów mie skich są inne ni  dla pozamie -
skich; w mieście cz ś  wschodnia est chłodnie sza ni  zachodnia, a poza miastem od-
wrotnie. W tym przypadku znaczenie ma wi ksza szerokoś  doliny w cz ści wschodnie , 
co wią e si  z lepszym przewietrzaniem terenów zabudowanych, zaś odmiennoś  termiki 
terenów pozamie skich est na prawdopodobnie  skutkiem oddziaływania na te obszary 
kombinatu metalurgicznego w Nowe  Hucie, co zostanie omówione w rozdziale 8. 

Biorąc pod uwag  dane o temperaturze powietrza z automatycznych pomiarów sta-
c onarnych i mobilnych oraz wyniki analizy skupień, pod to próby opracowania rycin 
przedstawia ących przestrzenny rozkład temperatury powietrza w godzinach nocnych  
w wybranych typach struktury termiczne  obszaru krakowskiego. Niestety, poczynania 
te nie zostały uwieńczone sukcesem, ale wytyczono kierunki działań na przyszłoś , ma-
ące umo liwi  osiągni cie tego celu. Podstawowym problemem est brak szczegółowych 

danych cyfrowych o u ytkowaniu terenu w obszarze krakowskim w postaci warstwy apli-
kowalne  do programów GIS. Materiały dost pne w tym zakresie (np. z bazy orine Land 

o er) charakteryzu ą si  niezadowala ącym poziomem szczegółowości. To impliku e 
brak szczegółowych danych np. o szorstkości terenu czy informac i o emis i ciepła sztucz-
nego. pracowanie takich danych est zadaniem bardzo czasochłonnym i wykracza poza 
ramy ninie szych badań. Kole ny problem to uwzgl dnienie wyst powania inwers i tem-
peratury, asymetrii termiczne  i zło one  lokalne  cyrkulac i powietrza. kstrapolac a 
wyników pomiarów punktowych i mobilnych na cały obszar krakowski nie mo e zatem 
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polega  na proste  interpolac i. Konieczne est zastosowanie znacznie bardzie  zaawan-
sowanych, wielowymiarowych metod aproksymac i, uwzgl dnia ących mo liwe bł dy  
wynika ące z ograniczone  liczby stałych punktów pomiarowych i reprezentatywności da-
nych z pomiarów mobilnych edynie dla relatywnie krótkiego czasu i wybranych warun-
ków pogodowych. Wszystkie opisane działania wymaga ą zaanga owania i współpracy 
interdyscyplinarnego zespołu badawczego i pozosta e mie  nadzie , e b dą pokłosiem 
poczynań opisanych w ninie sze  ksią ce.

Ryc. 7.2. rednie sezonowe wartości intensywności m.w.c. (K) i pionowego gradientu temperatury 
( C·100 m-1) w północne  i południowe  cz ści obszaru badań nocą w lecie 2009 r.

i ure  ean seasonal alues of  intensity K  and erti al lapse rade  m  
in t e nort en and sout ern part of t e study area in t e ni t time  in summer  

b aśnienia  Kr – al. Krasińskiego, Bo – ul. Bo ki, J – Jeziorzany, R – Rzozów, L – Libertów,  
 – ul. cowska, Mo – Modlniczka, GM – Garlica Murowana.

planations  Kr  Krasi skie o t  o  o ki t    eziorzany    zoz w  L  Libert w   
  owska t  o  odlni zka    arli a urowana



           

R D IA  8

i  stru tur   
e o i tu i st  

W okresie 1971−2005 na obszarze krakowskim wiele lokalnych czynników klimato-
twórczych uległo zmianom (rozdział 3). Rodzi si  zatem pytanie  czy znalazło to odbicie  
w zmianach klimatu lokalnego  Istotą badania klimatu miasta est określanie ró nic ele-
mentów meteorologicznych mi dzy obszarem mie skim i pozamie skim oraz poszukiwa-
nie czynników e warunku ących. atem badanie zmian klimatu miasta to analizowanie 
zmian tych e ró nic. 

8.1. miany struktury termic ne  obs aru krakowskiego  
        w latach 1 71 2 5

Analiza rycin 5.1−5.7 umo liwia prześledzenie zmian sezonowych wartości podstawo-
wych wskaźników termicznych i poszukiwanie przyczyn ró nic zaobserwowanych mi -
dzy latami 1991−1995 (tab. 5.1) oraz 1991−2005 (tab. 5.3). Na szczególną uwag  zasługu ą 
przebiegi sezonowych wartości temperatury minimalne  (ryc. 5.6). We wszystkich porach 
roku widoczna est zmiana dotycząca Balic i Igołomi. o 1996−1998 roku (zale nie od 
pory roku) w Igołomi temperatura prawie zawsze była wy sza, zaś potem − ni sza ni   
w Balicach. Aby dokładnie  zanalizowa  t  zaobserwowaną zmian , porównano dwa pi -
ciolecia  1991−1995, reprezentu ące okres, kiedy w Igołomi było cieple  ni  w Balicach,  
i 2001−2005, kiedy w Igołomi było chłodnie  ni  w Balicach. la ka dego z tych okresów 
obliczono codzienne ró nice w temperaturze minimalne  mi dzy Igołomią i Balicami.  
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W latach 1991−1995 cz stoś  ró nic dodatnich, wskazu ących, e w Igołomi było cieple  
nocą, wynosiła 66%, zaś w latach 2001−2005 wartoś  ta spadła do 38%. Ponadto w pierw-
szym okresie ró nice dodatnie >3,0K stanowiły 0,9% wszystkich ró nic, podobnie ak ró -
nice u emne <-3,0K, zaś w drugim okresie udział ró nic dodatnich >3,0K prawie nie uległ 
zmianie (0,8%), ale znacznie wzrósł odsetek ró nic u emnych <-3,0K  do 3,7%. 

aobserwowane zmiany nie ma ą wytłumaczenia w przyczynach naturalnych. Wa-
runki cyrkulac i atmosfery w obu okresach nie ró niły si  znacząco. Równie  u ytkowanie 
terenu wokół obu stac i nie uległo znaczącym zmianom, zaś zmiany w Balicach, opisane  
w rozdziale 4, miały mie sce znacznie wcześnie  lub późnie . 

Poszuku ąc przyczyn zaobserwowanego z awiska, zwrócono zatem szczególną uwag  
na wybrane czynniki antropogeniczne. ało ono, e Igołomia podlega wpływowi kom-
binatu metalurgicznego w Nowe  Hucie (obecna nazwa  ArcelorMittal Poland ddział 
Kraków). Stac a est co prawda oddalona o około 9 km od granic kombinatu, zawsze była 
traktowana ak stac a pozamie ska, ale z drugie  strony zaobserwowane ró nice trudno 
wytłumaczy  inacze , ak zmianami w napływie ciepłego powietrza znad tego wielkiego 
zakładu produkcy nego. Istotnym czynnikiem, który mo e tłumaczy  opisaną zmian   
w przebiegu sezonowych wartości temperatury est modernizac a produkc i w kombinacie, 
aka miała mie sce w 1996 r. Uruchomiono wtedy lini  Ciągłego dlewania Stali ( istoria... 

2009) i zamkni to trzy walcownie, a ta zmiana technologii spowodowała znaczący spadek 
emis i ciepła antropogenicznego do atmosfery (informac a ustna od Pani dr L. Luchter, 
IGiGP UJ). Warto w tym mie scu wspomnie , e w latach 70.  w. kombinat emitował 
około cztery razy wi ce  ciepła ni  dochodziło do tego obszaru w postaci promieniowania 
słonecznego (Lewińska i in. 1990). Aby ten czynnik uzna  za istotny, konieczne est po-
wiązanie go z innymi uwarunkowaniami lokalnymi. Balice poło one są na zachód tak od 
centrum Krakowa, ak te  od kombinatu, zaś Igołomia − na wschód od nich. aobserwo-
wana zmiana dotyczy temperatury minimalne  powietrza, która zwykle wyst pu e w nocy. 
Jak u  wspomniano, dla te  pory doby charakterystyczne est wyst powanie na obszarze 
krakowskim inwers i termicznych. Ponadto na omawianym terenie przewa a ą wiatry za-
chodnie. Jeśli zało y , e inwers e są zwykle o relatywnie niewielkie  mią szości, to mo na 
przy ą , e ciepło antropogeniczne est przemieszczane na stron  zawietrzną miasta nie  
w postaci klasycznego bąbla  ciepłego powietrza na wysokości kilkudziesi ciu/kilkuset 
metrów n.p.g. (w ka dym razie nie tylko tak), ale w całe  warstwie podinwersy ne . ociera 
ono do Igołomi tak e w warstwie przygruntowe  i est re estrowane w klatce na wysokości 
2 m n.p.g. Argumentem wspiera ącym takie rozumowanie mogą by  obserwac e W. Milaty 
(opisane w pracy S. Milaty z 1959 r.), który stwierdził grawitacy ny przepływ powietrza  
w obr bie doliny Wisły z zachodu na wschód w czasie trwania inwers i termicznych. Po-
nadto rozwa ania przedstawione w poprzednich rozdziałach wspiera ą hipotez  o dobrze 
rozwini te  cyrkulac i lokalne  w warstwie podinwersy ne , w dolinie Wisły. Konsekwen-
c ą przy cia takie  hipotezy est m.in. koniecznoś  weryfikac i charakteru stac i w Igołomi  
z punktu widzenia badania klimatu miasta w Krakowie; w świetle przedstawionych hi-
potez nie est to stac a pozamie ska, lecz stac a pozosta ąca w zasi gu m.w.c. generowane  
przez kombinat metalurgiczny.

Aby zweryfikowa  przedstawioną hipotez , wyselekc onowano noce z du ymi ró -
nicami temperatury minimalne  mi dzy Balicami a Igołomią w okresie 2000−2005,  



miany struktury mezoklimatu miasta 

177

a nast pnie, dzi ki uprze mości i pomocy Pracowników akładu Monitoringu i Modelo-
wania anieczyszczeń Powietrza IMGW ddział w Krakowie, przeprowadzone zostały 
dla wybranych przypadków analizy z wykorzystaniem preprocesora meteorologicznego 
CALM T (Scire, Robe, Fernau, amartino 2000). Celem było rozpoznanie warunków 
lokalne  cyrkulac i powietrza. Na badanym obszarze pomiary pr dkości i kierunku wia-
tru są wykonywane tylko w kilku punktach, na stac ach meteorologicznych, co nie da e 
wystarcza ących materiałów do szczegółowych rozwa ań, a organizac a automatycznych 
pomiarów anemologicznych w wielu punktach est przedsi wzi ciem niezwykle kosztow-
nym i trudnym organizacy nie. Rycina 8.1 przedstawia wyniki modelowania pola wiatru 
na wysokości 10 m n.p.g., w rozdzielczości przestrzenne  1 km, uzyskane przy u yciu pre-
procesora meteorologicznego CALM T, który est dedykowany modelowi rozprzestrze-
niania zanieczyszczeń powietrza CALPUFF (Scire, Strimaitis, amartino 2000). We ścio-
wymi danymi do modelu CALM T były prognostyczne dane meteorologiczne z modelu 
ALA IN i dane pomiarowe z meteorologiczne  stac i mie skie  IMGW w Czy ynach. Przy 
obliczaniu pola wiatru w modelu CALM T uwzgl dniono parametryzac  kinematycz-
nych i bloku ących efektów terenu, czyli wpływ zró nicowania rzeźby terenu na pionową 
składową wiatru, zale ny od średnie  pr dkości wiatru na danym obszarze, stabilności 
atmosfery i ró nic wysokości wzgl dne . Jak wida  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 pr dkości wiatru (<0,3 m·s-1), o kierunku z SW 
i SSW. ane sodarowe ze stac i w Czy ynach z te  nocy potwierdziły wyst powanie stabil-
ne  niskie  inwers i dolne  o średnie  wysokości 260 m. Stac a w Balicach zanotowała cisz  
atmosferyczną. W takich warunkach nie dochodzi do intensywnego mieszania powietrza 
mie skiego z pozamie skim i na prawdopodobnie  ciepłe powietrze znad kombinatu, po-
zosta ące wewnątrz warstwy inwersy ne , zostało przetransportowane przez słaby wiatr za-
chodni na wschód od miasta, co zare estrowała stac a 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). Stac a w Balicach 
zanotowała w terminach nocnych (01 i 06 UTC) wiatr o pr dkości 4 m·s-1, wie ący z kie-
runku W. ane sodarowe wskazu ą na wyst powanie początkowo warstwy inwersy ne  
o średnie  wysokości 400 m, która ednak stopniowo stawała si  coraz słabsza. W takie  
sytuac i dochodzi do intensywnego mieszania powietrza i ciepłe powietrze znad kombi-
natu nie dociera do stac i w Igołomi. Aby potwierdzi  zaobserwowane prawidłowości, 
dodatkowo zostały zanalizowane dane z okresu 11−14.09.2004 r. (ryc. 8.1a−d), poniewa  
11, 12 i 14.09 temperatura minimalna w Igołomi była wy sza ni  w Balicach odpowiednio 
o 4,4K, 4,4K i 5,1K. W tych dniach w terminach nocnych (01 i 06 UTC) w Balicach zano-
towano cisz  atmosferyczną. Uzyskane wyniki potwierdza ą, e wyst powanie znacznego 
uprzywile owania termicznego Igołomi est związane ze słabym wiatrem wie ącym z kie-
runku W; o godz. 3 UTC pr dkoś  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 
stac i w Czy ynach wskazała, e w dniu 11.09.2004 r. nocą wyst powała wyraźna warstwa 
inwersy na o średnie  wysokości 460 m, 12.09.2004 r. – 380 m, 13.09.2004 r. – 310 m, ale 
mnie  wyraźna ni  poprzednio i 14.09.2004 r. – 240 m, a nast pnie inwers a wzniesiona. 
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W rozdziale 5 zwracano uwag  na przypadki znacznego zró nicowania kierunku  
i pr dkości wiatru na stac ach meteorologicznych obszaru krakowskiego w czasie nocy  
z du ym zró nicowaniem termicznym, a tymczasem ryc. 8.1 pokazu e du ą ednorodnoś  
pola wiatru. Rozbie noś  ta est związana z dokładnością danych we ściowych do mode-
lu. Jak wspomniano CALM T wykorzystywał dane prognostyczne z modelu ALA IN  
i dane pomiarowe z Czy yn. Model ALA IN prognozu e parametry wiatru dla obszaru 
krakowskiego w 12 punktach w złowych, a mezoregionalne zró nicowanie rzeźby terenu 
est tam uwzgl dniane w niewielkim stopniu, bo te  celem est prognoza w wi ksze  skali 

przestrzenne . CALM T uwzgl dnia wpływ rzeźby w wi kszym, ale wcią  niewystarcza-
ącym stopniu i trwa ą prace nad dostosowaniem modelu do potrzeb prognozowania dys-

pers i zanieczyszczeń na obszarze krakowskim. Rzeźba terenu na obszarze krakowskim 
est bardzo zró nicowana, co generu e liczne lokalne modyfikac e pola wiatru, niezwykle

trudne do uwzgl dnienia w modelu. Niemnie  ednak uzyskane wyniki nale y uzna  za 
wiarygodne, cho  nieco zgeneralizowane w stosunku do faktycznego zró nicowania kie-
runku i pr dkości wiatru na obszarze krakowskim. 

odatkową przesłanką wspiera ącą powy sze ob aśnienia mogą by  doświadczenia 
szybowników lata ących na terenach wokół Krakowa, którzy potwierdza ą, e na wschód 
od kombinatu bardzo cz sto wyst pu ą silne prądy powietrzne wskazu ące na du ą dosta-
w  ciepła do atmosfery i przenoszenie tego powietrza na wiele kilometrów na wschód od 
kombinatu, daleko za Igołomi  (informac a ustna od Pana mgr B. Smagowicza, IMGW, 

ddział Kraków). 
Aby dodatkowo sprawdzi  zasadnoś  przedstawione  hipotezy, zestawiono średnie 

sezonowe temperatury minimalne dla stac i w Balicach, Igołomi i Borusowe  w latach 
1973−2005. Borusowa est stac ą IMGW poło oną tak e w dolinie Wisły, w terenie rolni-
czym, ale 65 km na wschód od centrum Krakowa, zatem z pewnością nie podlega wpły-
wom kombinatu i mo e w tym wypadku słu y  za stac  referency ną. Analiza ryc. 8.2 
wskazu e, e w Igołomi temperatura była zazwycza  na wy sza we wszystkich porach roku 

w całym okresie od 1973 do 1996−1998 r., 
potem na wy sze wartości były w Balicach, 
co potwierdza wcześnie  zaobserwowane 
prawidłowości. imą, ak to u  było wspo-
minane we wcześnie szych rozdziałach, 
zró nicowanie termiczne obszaru krakow-
skiego est niewielkie i takie te  est ono 
mi dzy omawianymi stac ami, natomiast 
w pozostałych porach roku w Borusowe  
est na cz ście  znacznie chłodnie  ni  na 

pozostałych stac ach i brak tam trendów 
zmian podobnych do tych, akie wyst pu ą 
w przypadku Igołomi. Tabela 8.1 przedsta-
wia średnie sezonowe temperatury na ba-
danych stac ach w wieloleciu 1973−2005. 
We wszystkich porach roku w Borusowe  
było na chłodnie , a w Igołomi na cieple .

b aśnienia  st. – stac a, w – wiosna, l – lato,  
 – esień, z – zima.

planations  st   station  w  sprin  
 l  summer    autumn  z  winter

Tab. 8.1. rednie sezonowe wartości temperatu-
ry powietrza (oC) w Balicach, Igołomi  

i Borusowe  w latach 1973–2005

able  ean seasonal alues of air tempera
ture o  in ali e  ołomia and orusowa  

in t e years 



Ryc. 8.1. Pole wiatru na obszarze krakowskim o godz. 03 UTC na wysokości 10 m n.p.g. według 
analizy z wykorzystaniem preprocesora CALM T oraz wyniki pomiarów sodarowych na stac i 
Kraków-Czy yny 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.
i ure  Wind eld in t e Krak w area at at t e ei t of m abo e t e round a

ordin  to t e L  analysis  to et er wit  t e results of sodar measurements from t e station 
Krak w zy yny for t e followin  ni ts  a   b     d   

e   f  

pracowanie rycin  / i ures by  Monika Ha to, Jolanta Godłowska i Wo ciech Rozwoda.

b aśnienia  wielkości strzałek odzwierciedla ą pr dkoś  wiatru  1 mm – 1 m·s-1.
zplanations  arrows  size orresponds to t e wind speed   mm   m s



Ryc. 8.1b. / i  b  



Ryc. 8.1c. / i   



Ryc. 8.1d. / i  d  



Ryc. 8.1e. / i  e  



Ryc. 8.1f. / i  f  
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Ryc. 8.2. rednie sezonowe wartości temperatury minimalne  powietrza (oC) w Balicach, Igołomi  
i Borusowe  w latach 1973–2005

i ure  ean seasonal alues of minimum air temperature o  in ali e  ołomia and orusowa 
in t e years 
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Aby stwierdzi , czy ró nice w wartościach średnich są istotne statystycznie, przepro-
wadzono test znaków wykorzystu ąc pakiet statystyczny Statistica. Posłu ono si  staty-
styką nieparametryczną, gdy  badane serie nie charakteryzowały si  rozkładem normal-
nym. We wszystkich porach roku ró nice mi dzy Igołomią i Borusową okazały si  istotne 
statystycznie na poziomie p<0,05, zaś ró nice mi dzy Balicami i Igołomią były istotne 
statystycznie tylko wiosną, co wskazu e, e termika Igołomi podlega silnym wpływom 
Krakowa i stac a ta nie powinna by  traktowana ako pozamie ska. Przytoczone argumen-
ty zda ą si  potwierdza , e zmiany termiki terenów pozamie skich w dolinie Wisły na 
obszarze krakowskim po roku 1989 są związane ze znacznymi zmianami emis i ciepła an-
tropogenicznego, którego dyspers a na badanym terenie est ściśle związana z rolą rzeźby 
w kształtowaniu pola temperatury powietrza.

Rycina 8.3 przedstawia zmiany średnie  sezonowe  temperatury minimalne  na sta-
c ach reprezentu ących wierzchowiny zamyka ące dolin  Wisły od północy i południa, 
czyli w Garlicy i Libertowie, a tak e w Balicach. Widoczna est, podobnie ak poprzednio, 
du a zmiennoś  badanego elementu z roku na rok, brak wieloletnich trendów zmian na 
poszczególnych stac ach, a w zakresie ró nic mi dzy stac ami mo na edynie stwierdzi , 
e w tym samym czasie, gdy wartości temperatury w Igołomi stały si  ni sze ni  w Bali-

cach, wzrosła ró nica mi dzy Balicami i Garlicą; w Garlicy tak e wystąpiły ni sze warto-
ści temperatury. Biorąc pod uwag  to, e przedstawione w poprzednich rozdziałach dane 
wskazu ą, i  Garlica cz sto zna du e si  w zasi gu warstwy inwersy ne , a wiatry wschod-
nie są drugie pod wzgl dem cz stości w Krakowie, mo na wnioskowa , e prawidłowości 
zaobserwowane dla Igołomi zna du ą swe odbicie tak e w danych z Garlicy.

Przedstawione wyniki sugeru ą ponownie, e w przypadku badania klimatu mie skie-
go Krakowa z du ą ostro nością powinno si  stosowa  metodyk  wykorzystaną w pracach 
Lewińskie  i in. (1982), czyli porównywanie danych pomiarowych z ró nych punktów  
w mieście z uśrednioną wartością dla całego tła pozamie skiego, kiedy uśrednienie to do-
tyczy danych z tylko kilku stac i pozamie skich, poło onych w ró nych formach terenu  
i na ró ne  wysokości wzgl dne  i bezwzgl dne . 

Ma ąc na uwadze przedstawione powy e  wyniki, uznano, e analiz  wieloletnie  
zmienności ró nic temperatury mi dzy miastem i obszarem pozamie skim, czyli inten-
sywności m.w.c., mo na przeprowadzi  tylko dla stac i w Balicach, ako stac i pozamie -
skie , i stac i w grodzie Botanicznym, ako stac i mie skie  (pami ta ąc przy tym o za-
strze eniach co do reprezentatywności stac i w grodzie dla terenu śródmieścia Krakowa, 
opisanych w rozdziale 4). Igołomia nie est bowiem stac ą w pełni pozamie ską, zaś analizy 
zamieszczone w rozdziale 5 pokazały, e stac e w Garlicy i Libertowie reprezentu ą me-
zoklimaty właściwe innym mezoregionom ni  dolina Wisły, zatem dane z tych stac i nie 
mogą by  wykorzystane do porównania z danymi z grodu Botanicznego celem poszuki-
wania wpływu zmian antropogenicznych na klimat lokalny. W latach 1971−2005 miasto 
przede wszystkim wkraczało na wypukłe formy terenu zna du ące si  na północ i połu-
dnie od centrum miasta. Brak wieloletnich pomiarów z tych obszarów uniemo liwia prze-
śledzenie wieloletnich zmian klimatu lokalnego spowodowanych zabudową. Natomiast 
interesu ące wyda e si  nast pu ące pytanie  czy rozbudowa miasta spowodowała wzrost 
intensywności m.w.c. w ego centrum, ak to si  obserwu e w wielu miastach (por. rozdział 1) 
Jak pokazały wyniki analiz zaprezentowane w poprzednich rozdziałach, rzeźba terenu  
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Ryc. 8.3. rednie sezonowe wartości temperatury minimalne  powietrza (oC) w Balicach,  
Libertowie i Garlicy Murowane  w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of minimum air temperature o  in ali e  Libert w  
and arli a urowana in t e years 
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est w przypadku takiego miasta ak Kraków istotnie szym czynnikiem kształtu ącym tem-
peratur  powietrza na terenie zurbanizowanym ni  u ytkowanie terenu. Aby odpowie-
dzie  na postawione powy e  pytanie, zbadano przebieg i zmiennoś  ró nic temperatury  
o godz. 00 UTC i wartości temperatury minimalne  mi dzy Balicami i grodem Botanicz-
nym w nocy w okresie 1971−2005. bliczono dobowe, a nast pnie średnie sezonowe ró -
nice (ryc. 8.4). Cechą charakterystyczną wszystkich serii danych est ich du a zmiennoś   
z roku na rok. la 35-letnich serii ró nic wyznaczono równania trendu liniowego i oka-
zało si , e w przypadku godz. 00 UTC zawsze były to trendy male ące i istotne statystycz-
nie na poziomie p<0,05. W przypadku serii wartości temperatury minimalne  wszystkie 
trendy okazały si  male ące, lecz tylko dla wiosny trend był istotny statystycznie. Nast p-
nie podzielono ka dą seri  na dwa podokresy  1972−1988 i 1989−2005, reprezentu ące 
odmienne warunki zanieczyszczenia powietrza i emis i ciepła antropogenicznego w Kra-
kowie (patrz rozdział 3), i obliczono średnie wieloletnie sezonowe ró nice temperatury  
o godz. 00 UTC i temperatury minimalne  mi dzy grodem Botanicznym i Balicami  
(tab. 8.2). We wszystkich przypadkach, z wy ątkiem temperatury minimalne  esienią, 
stwierdzono zmnie szenie si  ró nic temperatury, czyli intensywności m.w.c. 

Ryc. 8.4. rednie sezonowe wartości ró nic temperatury minimalne  i temperatury  
o godz. 00 UTC (K) mi dzy grodem Botanicznym i Balicami w latach 1971–2005

i ure  ean seasonal alues of minimum air temperature and air temperature at   K  
between t e otani al arden and ali e in t e years 
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Poniewa  serie te ma ą rozkłady znacznie odbiega ące od rozkładu normalnego, za-
stosowano statystyk  nieparametryczną, test znaków, aby sprawdzi , czy wartości średnie  
z obu podokresów w poszczególnych porach roku ró nią si  od siebie statystycznie istotnie. 
Ró nice okazały si  istotne na poziomie p<0,05 dla wiosny, lata i esieni o godz. 00 UTC.  

odatkowo dla ka de  serii wyznaczono równania trendu liniowego i okazało si , e  
w pierwszym podokresie we wszystkich porach roku trendy były nieistotne statystycz-
nie, zaś w drugim podokresie zanotowano istotny statystycznie trend male ący tylko zimą  
i wiosną, tak dla danych o godz. 00 UTC, ak te  dla temperatury minimalne . Statystyka 
F potwierdziła słusznoś  hipotezy o liniowości badanych związków.

Powy sze rezultaty da ą podstawy do wysnucia pewnych wniosków dotyczących wie-
loletnie  zmienności m.w.c. w Krakowie dla cz ści miasta zna du ące  si  w dnie doliny, 
cho  z doś  sporym marginesem niepewności. Tylko dla wiosny wszystkie wskaźniki 

b aśnienia  w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima.

planations  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter

Tab. 8.2. rednie sezonowe ró nice temperatury (K) o godz. 00 UTC (∆t. 00 UTC) i temperatury 
minimalne  (∆t.min.) mi dzy grodem Botanicznym i Balicami w latach 1972–1988 i 1989–2005

able  ean seasonal air temperature di eren es K at t and di eren es  
in minimum temperature t min  between t e otani al arden and ali e stations 

in t e years  and 

są istotne statystycznie i wszystkie wskazu ą na zmnie szanie si  intensywności m.w.c.  
W pozostałych porach roku te wskaźniki, które są istotne statystycznie, tak e wskazu ą 
na zmnie szanie si  ró nic temperatury mi dzy stac ą mie ską i pozamie ską po 1989 r. 
Co ednak ciekawe, w seriach z podokresu 1972−1988 nale ało si  spodziewa  sygnałów 
świadczących o wzroście intensywności m.w.c., związane  z rozwo em miasta w tym okre-
sie, a tymczasem nie u awnił si  on w badanych seriach. Mo na zatem stwierdzi , e rozwó  
przestrzenny miasta, post pu ący na stokach, nie odbił si  na intensywności m.w.c. mie-
rzone  w dolinie. Sygnały świadczące o zmnie szaniu si  intensywności m.w.c. po 1989 r.  
mo na powiąza  z tym, e emis a ciepła antropogenicznego ze źródeł komunalnych zo-
stała ograniczona poprzez modernizac  sieci grzewczych, izolac  budynków itp., wiele 
zakładów przemysłowych działa ących w mieście ograniczyło produkc  lub zmoderni-
zowało procesy technologiczne, ogranicza ąc przy okaz i emis  ciepła, przede wszystkim 
kombinat metalurgiczny w Nowe  Hucie znacząco zmnie szył emis  ciepła do atmosfery. 
Wyniki zaprezentowane w rozdziale 5 pozwala ą stwierdzi , e przy inwers i i słabym wie-
trze wschodnim ciepło z huty mogło dociera  do obrze y centrum miasta, zna du ącego 
si  w podobne  odległości od kombinatu ak Igołomia, czyli tak e do stac i w grodzie 
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Botanicznym. W rozwa aniach tych nie powinno si  pomi a  hipotezy, e zmnie szenie 
si  intensywności m.w.c. est skutkiem nie ochłodzenia si  centrum miasta, lecz wzrostu 
temperatury na stac i pozamie skie  w Balicach. Mo liwoś  t  ednak nale y wykluczy   
w świetle wyników porównania pomiarów w Balicach i Jeziorzanach (rozdział 5). dr b-
ną kwestią est mo liwoś  porównania pomiarów z Balic z pomiarami edynie z grodu 
Botanicznego, czyli stac i zna du ące  si  wśród zieleni wysokie . Wyniki zaprezentowane 
w rozdziale 5 pokazu ą ednak, e stac a w grodzie, cho  chłodnie sza od typowych sta-
c i śródmie skich, est ednak cieple sza od innych terenów zielonych w dnie doliny i ma 
warunki termiczne zbli one do terenów o zabudowie blokowe . Mo na zatem stwierdzi , 
e pomiary z grodu zawiera ą wpływ zabudowy, cho  mocno osłabiony wskutek usytu-

owania stac i.
W pracy J. Lewińskie  z 1996 r. zna du e si  stwierdzenie, e w latach 80.  w.  

w Krakowie doszło do połączenia si  m.w.c. wyst pu ące  nad śródmieściem z m.w.c. wy-
st pu ącą nad Nową Hutą. Autorka podkreśliła, e powstała w ten sposób m.w.c., obe -
mu ąca całą aglomerac  krakowską, charakteryzu e si  ró ną intensywnością, w zale -
ności od lokalnych warunków pokrycia terenu i emis i ciepła. Aby zweryfikowa  t  tez , 
dla okresu późnie szego, 1993−2003, mo na porówna  przebieg średnich miesi cznych 
wartości temperatury maksymalne  i minimalne  ze stac i w grodzie Botanicznym  
i w Czy ynach. Stac a w grodzie, ak u  wspomniano wcześnie , reprezentu e zieleń 
wysoką w centrum miasta, ednak z widocznym wpływem otacza ące  zabudowy. Stac a 
w Czy ynach usytuowana est natomiast mnie  wi ce  w połowie drogi mi dzy śródmie-
ściem Krakowa a Nową Hutą, obok Muzeum Lotnictwa, wśród zieleni mie skie . Jak wida  
na rycinie 8.5, od 1998 r. zwi kszała si  ró nica w temperaturze minimalne  mi dzy sta-
c ami i zawsze wy sze wartości wyst powały w grodzie, natomiast ró nice w temperatu-
rze maksymalne  malały, a nast pnie zacz ły przy mowa  wartości u emne, co oznacza, e  
w Czy ynach było cieple  ni  w grodzie. wiadczy to o narastaniu ró nic termicznych 
mi dzy stac ami, co przeczy tezie o łączeniu si  obu m.w.c. Ponadto wyniki analizy prze-
azdu pomiarowego w profilu W- (ryc. 5.16) potwierdza ą, e na terenie Nowe  Huty 

temperatura nocą est ni sza ni  w śródmieściu, a mi dzy obiema tymi cz ściami miasta 
zna du ą si  tereny znacznie chłodnie sze, stanowiące swoisty termiczny pas graniczny. 
Mo na zatem przy ą , e du a dostawa ciepła antropogenicznego z kombinatu meta-
lurgicznego przed 1998 r. powodowała złagodzenie kontrastów termicznych na terenie 
miasta, przyczyniała si  do unifikac i pola temperatury i rzeczywiście mo na było mówi   
o tendenc i do tworzenia si  edne  m.w.c. Jednak w późnie szym okresie, kiedy nastąpiło 
znaczne zmnie szenie emis i ciepła antropogenicznego z kombinatu, kontrasty termicz-
ne wzrosły i u awniły si , zwłaszcza na stac i w Czy ynach, wpływy u ytkowania terenu 
wokół stac i na klimat w skali lokalne . becnie mo na ponownie wyró ni  w Krakowie 
dwie m.w.c.
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8.2. miany struktury pr estr enne  opadów na obs ar e  
        krakowskim w latach 1 71 2 5

W przypadku opadów atmosferycznych istotnymi czynnikami modyfiku ącymi ich wiel-
koś  w obszarach zurbanizowanych są zanieczyszczenia powietrza i emis a sztucznego 
ciepła do atmosfery, a w Krakowie oba uległy znacznym zmianom po 1989 r. W poszuki-
waniu odpowiedzi na pytanie  czy zmiany te odbiły si  na strukturze opadów w obszarze 
krakowskim , serie rocznych i sezonowych sum opadu z grodu Botanicznego, Balic, 
Igołomi i Garlicy Murowane  zostały zanalizowane przy u yciu testu Manna-Kendalla, 
aby sprawdzi , czy w okresie 1971−2005 wystąpiły akieś trendy zmian. Jak poda e Sneyers 
(1990), ten nieparametryczny test mo e by  wykorzystany do stwierdzenia wystąpienia 
istotnego statystycznie trendu zmian, a eśli takowy wystąpi, to mo na ustali , w którym 
momencie si  rozpoczął. Wyniki testu prezentu e tabela 8.3. Tylko dla wiosennych opa-
dów w grodzie wartoś  współczynnika wskazywała na istnienie istotnego trendu. Jed-
nak przeprowadzona dalsza procedura weryfikacy na wykluczyła taką mo liwoś  (Bokwa 
2010).

Wszystkie serie danych podzielono na dwa podokresy  1972−1988 (wysokie zanie-
czyszczenie powietrza, du a emis a sztucznego ciepła) i 1989−2005 (mnie sze zanieczysz-
czenie powietrza i mnie sza emis a sztucznego ciepła), nast pnie takie pary wieloleci 

Ryc. 8.5. rednie miesi czne wartości temperatury minimalne  powietrza (oC)  
w grodzie Botanicznym i Czy ynach w latach 1993–2003

i ure  ean mont ly alues of minimum air temperature o  in t e otani al arden 
and zy yny in t e years 
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zbadano testami Wilcoxona, Walda-Wol-
fowitza i U Manna-Whitneya, aby zwery-
fikowa  hipotezy, e średnie z obu okre-
sów ró nią si  istotnie statystycznie od 
siebie oraz e badane serie reprezentu ą 
populac e ró niące si  nie tylko średnią, 
ale tak e rozkładem. Tylko dwie wartości 
okazały si  istotne na poziomie p<0,05  
zimowe opady w Igołomi zbadane testem 
U Manna-Whitneya i esienne w grodzie 
zbadane testem Walda-Wolfowitza. adna 
inna seria nie wykazała zerwania homoge-
niczności, wskazu ące  na istotną zmian  
w opadach, związaną ze zmianą w zanie-
czyszczeniu powietrza. 

Jak wykazano powy e , na adne  ze 
stac i nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie zmian w rocznych i sezonowych 
seriach sum opadów. Kole nym krokiem 
było zbadanie, czy akieś zmiany wystąpiły  
w strukturze przestrzenne  opadów, okre-
ślone  ako zestaw ró nic w opadach mi -
dzy stac ą mie ską a stac ami pozamie -
skimi, z których ka da reprezentu e inny 
mezoregion. Jak u  wskazano w poprzed-
nim podrozdziale, średnie roczne i sezono-
we sumy opadów na stac ach pozamie skich 
były ni sze ni  na stac i mie skie . Jak ed-
nak pokazu ą dane zamieszczone w tabeli 

8.4, stac e pozamie skie mogą notowa , zwłaszcza latem, wy sze opady ni  stac a mie ska. 
Na wi ksze ró nice wyst pu ą zimą. 

odatkowo dla ka de  pory roku w obu podokresach obliczono odsetek miesi cy  
z sumami opadu wy szymi na stac i mie skie  ni  pozamie skie  (tab. 8.5). Wyniki dowo-
dzą, e bardzo cz sto opady na stac ach pozamie skich były w badanym okresie wy sze ni  
w mieście, ale wpływ miasta wzrósł zimą.

Roczne i sezonowe sumy opadu dla całego okresu 1971−2005 ze stac i w grodzie  
i dla ka de  stac i pozamie skie  zostały zbadane testami Wilcoxona i Walda-Wolfowitza. 

kazało si , e opady na stac ach pozamie skich ró niły si  istotnie statystycznie od opa-
dów w mieście przez cały rok, z wy ątkiem lata (i wiosny w Balicach). latego te same pary 
serii opadowych podzielono na podokresy 1972−1988 i 1989−2005 i dla ka dego 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 
prezentu e tabela 8.6.

b aśnienia  p.r. – pora roku, r – rok, w – wio-
sna, l – lato,  – esień, z – zima, B – Balice,  

B – gród Botaniczny, I – Igołomia,  
GM – Garlica Murowana.

planations  p r   season  r  year  w  sprin  
l  summer    autumn  z  winter    ali e   

  otani al ardens   
  ołomia    arli a urowana

ródło  / our e  Bokwa 2010.

Tab. 8.3. Wartości współczynnika Manna-Ken-
dalla dla rocznych i sezonowych sum opadów 
w Balicach, grodzie Botanicznym, Igołomi  
i Garlicy Murowane  (1971–2005); wartoś  
istotna na poziomie p<0,05 zaznaczona wy-

tłuszczonym drukiem

able  alues of ann Kendal oe ient for
annual and seasonal sums of pre ipitation  
in ali e  t e otani al arden  ołomia  

and arli a urowana   
alue si ni ant at p  is marked in bold
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b aśnienia  p.r. – pora roku, r – rok, w – wio-
sna, l – lato,  – esień, z – zima, B – Balice,  

I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.

planations  p r   season  r  year  w  sprin  
l  summer    autumn  z  winter    ali e   

  ołomia    arli a urowana

ródło  / our e  Bokwa 2010.

Tab. 8.4. Wartości wzgl dne (%) średnich 
sezonowych i rocznych sum opadu na stac ach 

pozamie skich (Balice, Garlica Murowana  
i Igołomia) wyra one ako odsetek opadu  

w mieście (w grodzie Botanicznym)  
w latach 1971–2005, 1972–1988 i 1989–2005

able  elati e alues  of seasonal and 
annual mean pre ipitation sums at rural stations 

ali e  arli a urowana and ołomia  
e pressed as t e per enta e of t e urban pre ipi
tation in t e otani al arden  in t e periods 

  and 

b aśnienia  p.r. – pora roku, r – rok, 
w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima, 

B – gród Botaniczny, B – Balice,  
I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.

planations  p r   season  r  year   
w  sprin  l  summer    autumn   
z  winter    otani al ardens   
  ali e    ołomia    arli a 

urowana

Tab. 8.5. Udział (%) miesi cy z dodat-
nimi ró nicami mi dzy sumami opadu 
na stac i mie skie  ( gród Botaniczny) 
i stac ach pozamie skich w poszczegól-
nych porach roku w latach 1971–1988 

i 1989–2005

able  are  of mont s wit  
positi e di eren es between t e pre ipi

tation sums at t e urban station  
t e otani al arden  and rural 
stations in seasons in t e periods 

 and 

ródło  / our e  Bokwa 2010.

la wiosny, lata i esieni wszystkie otrzymane wartości były statystycznie nieistot-
ne. Natomiast zimą, kiedy ró nice w opadach mi dzy miastem i obszarem pozamie skim 
są na wi ksze, ró nice mi dzy podokresami są tak e istotne. Jednak e w obu okresach 
po awił si  ten sam układ, tzn. ró nice gród−Igołomia i gród−Garlica były istot-
ne, a gród−Balice nie, mo na wi c stwierdzi , e w tym aspekcie brak ró nic mi dzy 
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oboma podokresami. W przypadku serii sum 
rocznych eden z testów wskazywał, e ró nice 

gród−Garlica były istotne w pierwszym pod-
okresie i nieistotne w drugim, zaś dla grodu  
i Igołomi sytuac a była odwrotna. Jednak e wy-
niku tego nie potwierdza ani drugi test, ani nie 
odzwierciedla ą wartości sezonowe.

Posługu ąc si  procedurą zaproponowaną 
przez Tayan a i Torosa (1997), ró nice w opadach 
mi dzy stac ami zamieniono na udziały, a z ich 
logarytmów utworzono serie poddane nast pnie 
badaniu testem Manna-Kendalla. adna z war-
tości nie była istotna statystycznie na poziomie 
p<0,05, zatem adna nie dowiodła istnienia tren-
du. odatkowo sezonowe ró nice opadów w mm 
dla podokresów 1972−1988 i 1989−2005 prze-
analizowano, u ywa ąc testów Walda-Wolfowitza 
i U Manna-Whitneya, ale adna z wartości nie 
była istotna statystycznie na poziomie p<0,05.

prócz sum opadów zanalizowano tak e 
serie liczby dni z opadem. Sezonowe i roczne 
serie ró nic w liczbie dni z opadem ≥0,1 mm  
i ≥5,0 mm mi dzy grodem i stac ami pozamie -
skimi zostały podzielone na podokresy 1972−1988 
i 1989−2005 i przebadane testami Walda-Wolfo-
witza i U Manna-Whitneya. Wszystkie wartości 
uzyskane testem Walda-Wolfowitza były staty-
stycznie nieistotne, a w przypadku testu U Man-
na-Whitneya tylko kilka wartości wskazywało, e 
ró nice mi dzy oboma podokresami były staty-
stycznie istotne (tab. 8.7). 

Przedstawione w ninie szym podrozdziale 
analizy pokazu ą, e sumy opadów na terenach 
pozamie skich ró nią si  istotnie od sum w mie-
ście w latach 1971−2005 we wszystkich porach 

roku z wy ątkiem lata. Na wi ksze ró nice po awia ą si  zimą, kiedy zanieczyszczenia 
powietrza w Krakowie było i est nadal na wi ksze w roku. Mo e to zatem by  istotny 
czynnik wpływa ący na wzrost sumy opadów w mieście. Jednak e poło enie Krakowa we 
wkl słe  formie terenu powodu e, e przypuszcza  mo na, i  równie  wpływ rzeźby terenu 
est czynnikiem istotnym. 

Mimo znacznego spadku zanieczyszczenia powietrza w Krakowie po 1989 r., w okre-
sie 1971−2005 nie wystąpił w sumach opadów na poszczególnych stac ach ani trend wzro-
stowy, ani spadkowy. Wielkoś  ró nic w sumach opadów mi dzy stac ą mie ską i stac ami 

Tab. 8.6. Wyniki testów Walda-Wolfo-
witza (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 pogrubio-
nym drukiem

able  esults of t e Wald Wolfowitz 
test test W W  and t e  ann W it

ney test test  W  for t e annual 
and winter pre ipitation sums  

in t e periods   and 
  alues si ni ant  

at p  are marked in bold

b aśnienia  / planations   
B – gród Botaniczny / t e otani al 

arden, B – Balice, I – Igołomia,  
GM – Garlica Murowana

ródło  / our e  Bokwa 2010.
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pozamie skimi, czyli struktura przestrzenna opadów, nie uległa zatem zmianie po 1989 r. 
Natomiast zmiany w zanieczyszczeniu powietrza miały wpływ na struktur  przestrzenną 
liczby dni z opadem >5 mm wiosną i esienią. Jednak zmiany te nie przeło yły si  na sumy 
opadów. Jak twierdzą np. ettwiller i Changnon (1976), Chow i Chang (1984), Jauregui  
i Romales (1996), Bornstein i Lin (2000) czy iem (2007), obszary mie skie ma ą tenden-
c  do generowania obfitych opadów letnich. Jak u  wcześnie  wspomniano, w świetle 
uzyskanych wyników nie dotyczy to Krakowa. Wszystko zatem wskazu e na to, e ni-
nie sze analizy potwierdza ą wyniki uzyskane przez Kelly’ego (1972, za  Burian, Shepherd 
2005), Tayan a i Torosa (1997), Robaa (2003), czy Jin i in. (2005), sugeru ące brak związ-
ków mi dzy zmianami zanieczyszczenia w mieście a opadami. 

Tab. 8.7. Wyniki testów Walda-Wolfowitza (test W-W) i U Manna-Whitneya (test U M-W) dla 
ró nic w liczbie dni z sumami dobowymi opadu ≥0,1 i ≥5,0 mm mi dzy stac ą mie ską i stac ami 

pozamie skimi w latach 1972–1988 i 1989–2005, w porach roku; wartości istotne na poziomie 
p<0,05 zaznaczono pogrubionym drukiem

able  esults of t e Wald Wolfowitz test test W W  and t e  ann W itney test test  W   
for t e di eren es in t e number of days wit daily sum of pre ipitation and mm between

t e urban station and t e rural stations in t e periods  and  in parti ular 
seasons  alues si ni ant at p are marked in bold

ródło  / our e  Bokwa 2010.

b aśnienia  p.r. – pora roku, r – rok, w – wiosna, l – lato,  – esień, z – zima,  
B – gród Botaniczny, B – Balice, I – Igołomia, GM – Garlica Murowana.

planations  p r   season  r  year  w  sprin  l  summer    autumn  z  winter   
  t e otani al arden    ali e    ołomia    arli a urowana
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Rezultaty analiz przedstawione w poprzednich rozdziałach dotyczą mezoklimatu obszaru 
krakowskiego, ale uzyskane wyniki ma ą znaczenie nie tylko dla potrzeb planowania prze-
strzennego w Krakowie i okolicach, lecz zawiera ą tak e nowe, bardzie  uniwersalne treści 
metodyczne i merytoryczne. Poni e  zaprezentowane zostanie porównanie wyników uzy-
skanych dla Krakowa z wynikami z innych miast, na pierw z tych o podobnym poło eniu, 
czyli w dolinach, a nast pnie z tych poło onych na terenach o relatywnie małych deniwe-
lac ach. Porównania te ma ą na celu pokazanie z edne  strony, ak badania przeprowadzo-
ne w Krakowie i zaprezentowane w ninie sze  pracy wpisu ą si  w nurt badań klimatów 
miast modyfikowanych przez procesy związane z wpływem rzeźby terenu, a z drugie – a-
kie mo e by  ich praktyczne znaczenie dla potrzeb rozwo u samego Krakowa.

W rozdziale 1 dokonano m.in. przeglądu prac dotyczących badania klimatu miast 
poło onych w terenach o urozmaicone  rzeźbie. . Goldreich (1984) podkreślał, e me-
zoklimatyczno-topograficzna klasyfikac a miast est w zasadzie niemo liwa z uwagi na
wiele ró nych czynników, właściwych tylko dla danego miasta. okonał ednak podzia-
łu na miasta poło one w dolinach, na grzbietach i na du ych wysokościach bezwzgl d-
nych. Kraków w tym podziale nale y do miast poło onych w dolinach. Charakterystycz-
na dla nich est interakc a mi dzy m.w.c. a katabatycznymi spływami powietrza, która 
mo e przebiega  na podobieństwo tworzenia si  frontu chłodnego lub ciepłego. Ponadto  

. Goldreich zwraca uwag  na modyfikac e pola wiatru w takich miastach. edne strony
poło enie w dolinie powodu e efekt osłoni cia miasta i zmnie szenia pr dkości wiatru 
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w porównaniu z terenami poło onymi powy e , zwłaszcza gdy wiatr wie e prostopadle 
do przebiegu doliny, w które  zna du e si  miasto.  drugie  strony efekt skanalizowania 
wiatru w dolinie, gdy wie e on zgodnie z e  przebiegiem, powodu e wzrost ego pr dkości 
i mo e np. powodowa  podział m.w.c. na dwie osobne komórki. W przypadku Krakowa 
wyraźnie wida  efekt osłoni cia miasta, zaś efekt skanalizowania wiatru est znacznie osła-
biony przez zamkni cie doliny od strony zachodnie  przez izolowane zr by mezoregionu 
Brama Krakowska. Prace innych autorów, omówione w rozdz. 1, a dotyczące termiki miast 
poło onych w dolinach, nie pozwala ą na wysnucie takich ogólnie szych wniosków, ak to 
uczynił . Goldreich; racze  prezentu ą cechy charakterystyczne klimatu danego miasta. 
Wi kszoś  z tych prac dotyczy małych ośrodków mie skich, o liczbie ludności do 100 tys. 
mieszkańców, poło onych w dolinach górskich, zatem trudno wyniki takich badań porów-
nywa  z rezultatami dla Krakowa. Natomiast mo na sformułowa  kilka stwierdzeń meto-
dycznych. Wszyscy autorzy dą yli, ró nymi sposobami, do wyznaczenia edne  wartości 
intensywności m.w.c. dla danego miasta, niezale nie od tego, czy zabudowa za mowała 
tylko dno doliny, czy te  pobliskie stoki. Wartoś  t  wyznaczano, porównu ąc wyniki po-
miarów w zabudowie śródmie skie  w dolinie z pomiarami w terenie pozamie skim tak e 
w dolinie, zatem pomi ano warunki termiczne pozostałych cz ści miasta, poło onych na 
stokach. Podkreślano znaczenie lokalne  cyrkulac i powietrza w kształtowaniu warunków 
termicznych dane  doliny. e wszystkich wymienionych miast edynie Lyon (Beral-Guy-
onnet 1997) i Praga (Sl dek i in. 2001−2002) ma ą liczb  mieszkańców porównywalną  
z Krakowem, podobnie est te  z deniwelac ą terenu. Jednak w obu miastach, inacze  ni  
w Krakowie, doliny rzeczne przebiega ą z południa na północ i nie są zamkni te wzgórza-
mi z edne  strony, co utrudnia porównanie wyników badań. Podobnie ak w Krakowie,  
w obu miastach zabudowa za mu e nie tylko dno doliny, ale tak e pobliskie stoki, a po-
miary prowadzono na terenach zabudowanych w ró nych formach terenu. publikowane 
dane wskazu ą na normalne uwarstwienie termiczne w mieście przez cały rok, średnia 
roczna ró nica w temperaturze minimalne  mi dzy zabudową w dnie doliny i na stoku  
w Lyonie to 2K (dla Pragi brak takich danych). Podobne wyniki ak dla Lyonu uzyskano 
dla Krakowa, dla obszaru zabudowanego (rozdział 5), przy czym wspomniana ró nica est 
mnie sza i wynosi około 1K. W adnym z pro ektów opisanych we wspomnianych publi-
kac ach nie pod to ednak ani badań w naziemnym profilu pozamie skim, ani problemu
zró nicowania intensywności m.w.c. w profilu pionowym, co uczyniono w ninie sze pracy
(rozdział 6). Sieci pomiarów naziemnych były zazwycza  ubo sze ni  sie  zorganizowana 
przez autork  w Krakowie, a rozmieszczenie punktów pomiarowych pozwalało uzyska  
edynie łączny obraz wpływu rzeźby i zagospodarowania terenu na temperatur  powietrza, 

podczas gdy w przypadku Krakowa mo na oddziaływanie tych czynników rozdzieli .
Intensywnoś  m.w.c. w Krakowie, wyznaczoną dla zachodnie  cz ści doliny, mo na 

próbowa  przyrówna  do wartości intensywności m.w.c. wyznaczonych dla innych miast 
poło onych w dolinach. W Calgary (Nkemdirim 1980) stwierdzono, e spływy chłodne-
go powietrza powodu ą obni enie intensywności m.w.c. o około 40% i dlatego wyniosła 
ona w czasie wybrane  nocy zimą tylko 4K. Podobną wartoś  stwierdzili W. Kuttler i in. 
(1996) w Stolbergu ako maksymalną intensywnoś  m.w.c., w lecie nocą. Co istotne  w obu  
miastach zimne powietrze ze spływów katabatycznych wnikało na tereny zabudowa-
ne pod koniec nocy, czego nie obserwu e si  w wi kszych ośrodkach mie skich, w tym  
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w Krakowie. W L ubl anie wyst powanie mgły powodu e zmnie szenie intensywności 
m.w.c. z 5−7K do 2−4K (Lazar, Jerne  2001). W szwa carskim Fryburgu maksymalna in-
tensywnoś  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-Guy-
onnet 1997) mo na porówna  temperatury mierzone edynie na terenie aglomerac i, brak 
pomiarów pozamie skich, i maksymalna ró nica temperatury minimalne  mi dzy centrum  
i przedmieściami w dolinie wynosi 2K latem. W Krakowie maksymalna wartoś  inten-
sywności m.w.c. w okresie 03.2009−01.2010 r. to 9,9K, a wystąpiła wiosną. Jak wykazał 
T.R. ke (1973, 1987), intensywnoś  m.w.c. ma związek z wielkością miasta, a to określa 
si  pośrednio liczbą mieszkańców. Jednak wpływ na intensywnoś  m.w.c. w miastach po-
ło onych w dolinach ma te  wiele innych czynników, cho by katabatyczne spływy powie-
trza czy zaleganie mgły w dolinie, co wykazano powy e . Wartości intensywności m.w.c. 
w Krakowie, opisane w rozdziale 6, nale y uzna  za relatywnie wysokie, w porównaniu  
z innymi miastami, a przyczyn mo na si  dopatrywa  w cechach szczególnych tła po-
zamie skiego Krakowa. Tereny poło one w dolinie Wisły nie tylko doświadcza ą kataba-
tycznych spływów powietrza, ale tak e du e  wilgotności powietrza, związane  m.in. z pa-
rowaniem wód rzecznych. Powodu e to znaczne ograniczenie strumienia ciepła awnego  
i wyst powanie tam wy ątkowo niskich wartości temperatury w nocy od wiosny do e-
sieni. u e wartości intensywności m.w.c. w tym okresie roku to zatem rezultat nie tyle 
szczególnie wysokie  temperatury w mieście, co racze  szczególnie niskie  poza miastem.

Poło enie miasta w dolinie powodu e, e temperatura powietrza w warstwie przy-
ziemne  i w profilu pionowym kształtowana est w wyniku interakc i procesów związanych
z odmiennym kształtowaniem si  bilansu cieplnego w mieście i poza miastem oraz pro-
cesów atmosferycznych wynika ących ze zró nicowania rzeźby terenu. W Krakowie, po-
dobnie ak w innych du ych miastach w dolinach, katabatyczne spływy powietrza nie wni-
ka ą do wn trza miasta, w przeciwieństwie do mnie szych ośrodków mie skich, zwłaszcza 
poło onych w dolinach górskich (Kuttler i in. 1996, Nkemdirim 1980). Wszystko ednak 
wskazu e na to, e katabatyczne spływy powietrza powodu ą w Krakowie wzrost zasi gu 
pionowego m.w.c., zwłaszcza w zachodnie  cz ści doliny. Mechanizm ten opisał . Goldre-
ich (1984), ale autorka proponu e powiąza  go z obserwac ami dotyczącymi tzw. efektu 
rosso er, opisanego w rozdziale 5. Relatywnie du a wysokoś , na akie  wyst pu e ten 

efekt w Krakowie (około 200 m; Lewińska 1984), est prawdopodobnie związana właśnie 
ze spi trzeniem ciepłego powietrza nad miastem przez chłodne powietrze ze spływów ka-
tabatycznych, co . Goldreich przyrównywał do mechanizmu frontu chłodnego. e wspo-
mnianych publikac i dotyczących innych miast warto tu przywoła  przypadek Stolbergu, 
gdzie efekt rosso er obserwowano na wysokości około 250 m (Kuttler i in. 1996) i praw-
dopodobnie est to skutek tego samego mechanizmu. W przypadku Krakowa nale y ed-
nak zwróci  uwag  na zasadnicze ró nice, akie wyst pu ą mi dzy wschodnią i zachodnią 
cz ścią doliny. W zachodnie  cz ści doliny na cieple sze est Stare Miasto i tereny e otacza-
ące i emis a ciepła antropogenicznego nast pu e tam głównie w warstwie dachowe , zaś  

w cz ści wschodnie  zna du e si  kombinat metalurgiczny i elektrociepłownia w gu,  
które dodatkowo emitu ą ciepło wraz z gazami wylotowymi z kominów o wysokości około 
200 m. wracały na to uwag  J. Lewińska (1984) i M. Morawska-Horawska (1978b). osta-



Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

194

wa ciepła z emitorów niskich i wysokich powodu e powstanie zło one  struktury inwersy -
ne , co sprzy a rozprzestrzenianiu si  ciepła antropogenicznego w warstwie przygruntowe  
w kierunku wschodnim. latego, ak pokazano w rozdziale 5, w obszarach pozamie skich 
w dolinie Wisły na wschód od Krakowa obserwu e si  wy sze temperatury powietrza ni  
w cz ści zachodnie . Ponadto wschodnia cz ś  doliny est du o szersza ni  zachodnia  
i katabatyczne spływy powietrza mogą mie  znacznie mnie szy wpływ na kształtowanie 
si  temperatury w środkowe  cz ści doliny, gdzie przewa a adwekc a ciepłego powietrza 
z miasta. Jedną z konsekwenc i takie  sytuac i est koniecznoś  weryfikac i po cia teren
pozamie ski , zwykle wyznaczanego na podstawie rodza u zabudowy, co z kolei wią e si  
z wyborem punktu do porównania z pomiarami w mieście i wyznaczenia intensywno-
ści m.w.c. Jak pokazano we wcześnie szych rozdziałach, Igołomia, uwa ana dotychczas za 
stac  pozamie ską i poło ona w terenie rolniczym, podlega ednak wpływom miasta, na 
skutek konwekcy nego transportu ciepła, wymuszonego przez wspomniane procesy at-
mosferyczne, b dące pochodną wpływu rzeźby terenu na kształtowanie si  mezoklimatu 
omawianego obszaru.

Istotnym aspektem ró niącym badania klimatu miast poło onych na obszarach pła-
skich od badań klimatu miast poło onych w dolinach est koniecznoś  postrzegania kli-
matu miasta ako ednego z elementów struktury termiczne  całego obszaru obe mu ące-
go dolin  i tereny sąsiednie. kazu e si  bowiem, e temperatura powietrza na terenach 
pozamie skich zna du ących si  na wypukłych formach terenu mo e w pewnych warun-
kach by  nawet wy sza ni  na obszarach zabudowanych, czego dowodzą badania w Grazu 
(Lazar, Podesser 1999) i Krakowie. Jest to kole na przesłanka przemawia ąca za tym, aby 
klimat miasta poło onego w dolinie bada  w wyró nionych strefach w profilu pionowym,
ak to pokazano w ninie sze  pracy, a takie parametry ak intensywnoś  m.w.c. wyznacza  

osobno dla ka de  strefy. Pozwala to ukaza  faktyczne zró nicowanie przestrzenne kli-
matu danego miasta i uchwyci  znaczenie poszczególnych czynników, których wachlarz 
est odmienny ni  w przypadku miast poło onych na terenach płaskich. Jak pokazano  

w rozdziale 6, maksymalna intensywnoś  m.w.c. w Krakowie (9,9K), z konieczności wy-
znaczona tylko dla doliny, bo tam zna du e si  na cieple szy obszar miasta, est wy sza, ni  
to wynika z modelu T.R. ke’a (1987) o około 2,5 K i t  nadwy k  nale y przypisywa  roli 
poło enia miasta we wkl słe  formie terenu.

Rol  zró nicowane  rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu miasta mo na tak e uka-
za , porównu ąc wyniki z Krakowa z wynikami z innych polskich miast, o porównywalne  
liczbie mieszkańców, ale poło onych na terenach o niewielkich deniwelac ach.  zesta-
wień zaprezentowanych w rozdziale 6 wynika, e np. intensywnoś  m.w.c. est znacząco 
wy sza w Krakowie ni  we Wrocławiu. ba miasta ma ą podobną powierzchni  (Kraków  
326,8 km2, Wrocław  292,8 km2), podobny odsetek terenów zurbanizowanych w całkowi-
te  powierzchni miasta (Kraków  41,0%, Wrocław  31,4%) i zbli oną liczb  mieszkańców 
(Kraków  ok. 750 tys., Wrocław  ok. 650 tys.) (por. rozdział 3 oraz Szymanowski 2004). 
Jednak sezonowa intensywnoś  m.w.c. w godzinach nocnych wynosi w Krakowie 2,9K 
wiosną, 3,3K latem, 2,0K esienią, 1,2K zimą, zaś we Wrocławiu odpowiednio 2,0K, 2,3K, 
1,3K i 1,1K (por. tab. 6.1 i Szymanowski 2004). Wi ksze wartości w Krakowie są skutkiem 
cz stego wyst powania nocą w otoczeniu miasta, zwłaszcza w zachodnie  cz ści doliny 
Wisły, zastoiska zimnego powietrza. Ponadto intensywnoś  m.w.c. przekracza ąca 1,0K 



Wpływ poło enia miasta w obszarze o urozmai one  rze bie terenu

195

wyst pu e w Krakowie nocą znacznie rzadzie  (od 17,1% esienią do 24,2% wiosną) ni  
w innych miastach Polski, gdzie ich cz stoś  si ga 40−60% (Szymanowski 2004, Wawer 
1998). Natomiast sytuac e przeciwne do m.w.c., czyli wyst powanie tzw. eziora chłodu, 
zdarza ą si  w Krakowie znacznie cz ście  (14−25%, zwłaszcza latem i esienią) ni  np.  
w Warszawie, Wrocławiu czy odzi, gdzie takie sytuac e stanowią około 5% (Szymanow-
ski 2004, Wawer 1998) (por. rozdział 6).

M. Morawska-Horawska (1991) ukazała wpływ rozwo u Krakowa w latach 1881−1980 
na wzrost temperatury w mieście; praca ta nawiązu e do nurtu badań dotyczących wzro-
stu intensywności m.w.c. wskutek rozwo u zabudowy miasta, omówionych w rozdziale 1. 

opóki rozwó  Krakowa koncentrował si  w dolinie Wisły, zmiany intensywności m.w.c. 
przebiegały podobnie ak w innych miastach poło onych na terenach płaskich. Jak poka-
zano w rozdziale 6, dalszy rozwó  miasta, połączony z wkraczaniem zabudowy na pobli-
skie wypukłe formy terenu, nie spowodował ednak zmian intensywności m.w.c. w dnie 
doliny. Co wi ce , wraz ze znacznym spadkiem emis i ciepła antropogenicznego z emis i 
komunalne  i w kombinacie metalurgicznym, nastąpił spadek intensywności m.w.c. w cz -
ści miasta poło one  w dnie doliny, co świadczy po pierwsze o odr bnym funkc onowaniu 
cz ści miasta w dolinie i na terenach wy e  poło onych, a po drugie o znaczne  roli emis i 
ciepła antropogenicznego np. z du ego zakładu przemysłowego w kształtowaniu tempe-
ratury powietrza w mieście poło onym we wkl słe  formie terenu, ak te  na terenach 
przyległych. Wątek badawczy związany z wpływem przemian społeczno-gospodarczych 
w uropie rodkowe  na klimat miasta est eszcze stosunkowo słabo rozwini ty, ale za 
ciekawy przykład mogą słu y  badania I. iberny (2006), dotyczące Mariboru. Porówna-
nie średnich rocznych wartości temperatury powietrza ze stac i mie skie  Maribor-Tabor 
i stac i pozamie skie  Star e z lat 1963−2004 wskazu e, e wzrost średnie  roczne  inten-
sywności m.w.c. z około 0,1 C na początku lat 70. do około 0,5 C w połowie lat 80. był 
związany z post pu ącą urbanizac ą wokół stac i Maribor-Tabor. Potem nastąpił spadek 
intensywności m.w.c. do prawie zera z końcem lat 80. i początkiem 90., co było skutkiem  
z edne  strony kryzysu ekonomicznego całego kra u, a z drugie  procesów urbanizacy -
nych w podmie skie  mie scowości Star e. d początku lat 90.  w. intensywnoś  m.w.c. 
ponownie wzrastała, a  do około 0,6 C w 2004 r., co było związane ze zmianami ustro o-
wymi i ekonomicznymi.

Jak podkreśla . Goldreich (1984), oddzielenie w sposób ilościowy wpływu rzeźby 
terenu od wpływu obszaru zurbanizowanego na opady atmosferyczne w mieście est nie-
zwykle trudne. Badania przeprowadzone w kilku miastach pokazały ednak, e poło enie 
w pobli u wzniesień czy gór powodu e zwi kszenie sum opadów, nakłada ące si  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, wskazu ą 
na znaczący wpływ rzeźby terenu w zró nicowaniu przestrzennym sum opadu na obsza-
rze krakowskim, nawet wi kszy ni  wpływ zabudowy mie skie . Badania B. lechnowicz-
-Bobrowskie  i in. (2005) dotyczące opadów w północne , pozamie skie  cz ści obszaru 
krakowskiego, pokazały, e obszar ten otrzymu e zaskaku ąco mało opadów, prawdopo-
dobnie wskutek poło enia w cieniu opadowym. Natomiast wyniki analiz przedstawione  
w ninie sze  pracy (w rozdz. 5 i 8) pozwala ą stwierdzi , e znaczące zmiany antropoge-
nicznych czynników modyfiku ących opady atmosferyczne w skali lokalne (czyli emis a 
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zanieczyszczeń powietrza i ciepła antropogenicznego) w latach 1971−2005, nie wpłyn ły 
na struktur  przestrzenną opadów na obszarze krakowskim. Ponadto, w przeciwieństwie 
do miast poło onych na obszarach o mało urozmaicone  rzeźbie, w Krakowie nie obser-
wu e si  zwi kszenia liczby dni z opadami o du e  wyda ności na terenie zurbanizowa-
nym, natomiast est wi ce  dni opadami słabymi w porównaniu z terenami pozamie ski-
mi. Mo na zatem uzna , e w badaniach wpływu miasta na opady sprawą kluczową est 
rozpoznanie roli rzeźby terenu, eśli miasto est usytuowane na obszarze o urozmaicone  
rzeźbie terenu. Pomocne w tym mogą by  dane z radarów meteorologicznych, scharak-
teryzowane w rozdziale 1. Podobne wyniki uzyskano dla Brna ( ole elov , obrovoln  
2009a, b), gdzie analiza dobowych sum opadu z 13 stac i na terenie miasta i okolic z okre-
su 1961−2007 pokazała, e w poszczególnych miesiącach w okresie letnim brak statystycz-
nie istotnych ró nic mi dzy seriami pomiarowymi z obszaru miasta i pozamie skimi. Nie 
stwierdzono intensyfikowania opadów przez miasto w lecie, tzn. liczba dni z sumą dobo-
wą >10,0 lub >20,0 mm nie ró niła si  istotnie w mieście i poza miastem.

Przedstawione w poprzednich rozdziałach wyniki analiz pozwala ą na wysnucie kil-
ku wniosków i propozyc i dotyczących funkc onowania i rozwo u obszaru krakowskiego. 
Jak wspomniano w rozdziale 3, mimo znaczne  poprawy akości powietrza w ostatnich 
latach w porównaniu z latami 70.  w., Kraków nadal est ednym z na bardzie  zapylo-
nych miast Polski, zwłaszcza obszar śródmieścia. Poprawa sytuac i w tym zakresie mo e 
by  osiągni ta poprzez ograniczanie emis i ze źródeł u  istnie ących oraz zapobieganie 
lokowaniu nowych źródeł emis i w takich mie scach, które powodowałyby, e zanie-
czyszczenia stamtąd b dą docierały do śródmieścia. Pierwszy z wymienionych rodza ów 
działania est związany z modernizac ą infrastruktury grzewcze , zwłaszcza w starym bu-
downictwie, a tak e z ograniczaniem ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez 
kierowanie go na obwodnice lub zast powanie dobrze zorganizowanym transportem pu-
blicznym. ziałania takie są od lat realizowane, ale nadal est eszcze wiele do zrobienia 
w tym zakresie. Są to ednak działania techniczne, a ich skutecznoś  est niezale na od 
warunków mezoklimatycznych; zmnie szenie emis i zawsze poprawia akoś  powietrza 
(przy czym pomi amy tu imis  z sąsiednich regionów). Natomiast drugi rodza  działania, 
czyli zapobieganie niewłaściwemu lokowaniu nowych źródeł emis i, tak punktowych, ak 
te  liniowych i powierzchniowych, powinien si  odbywa  przy uwzgl dnieniu specyfiki
warunków klimatu lokalnego Krakowa. Warunki te bowiem określa ą mo liwości dysper-
s i, czyli rozprzestrzeniania si  zanieczyszczeń powietrza. agadnieniu temu poświ cono 
wiele prac, omówionych w rozdziale 2 i 3, ale niestety w ostatnich latach kompleksowe 
badania w tym zakresie nie były kontynuowane. Tymczasem Kraków znacznie si  zmienił 
od lat 70. i 80.  w., po awiły si  te  nowe narz dzia badawcze i pozosta e mie  nadzie , 
e zostaną one wykorzystane do rozpoznania aktualnych warunków dyspers i zanieczysz-

czeń w Krakowie. Kwestią podstawową est lokalna cyrkulac a powietrza w obszarze kra-
kowskim. aprezentowane w ninie sze  pracy wyniki pomiarów temperatury powietrza  
w 21 punktach omawianego terenu są pośrednim dowodem na istnienie zło onego sys-
temu przepływu powietrza w warstwie przygruntowe , który bez wątpienia est ściśle 
związany z cyrkulac ą w mezoskali. Istnie ące stac e meteorologiczne dostarcza ą zbyt 
ubogiego materiału pomiarowego, aby prawidłowo rozpozna  to zagadnienie. Jak poka-
zano w poprzednich rozdziałach na konkretnych przykładach, w tym samym momencie 
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w ró nych punktach obszaru krakowskiego pr dkoś  i kierunek wiatru mogą znacznie 
si  ró ni . Nie sposób ednak na podstawie pomiarów w tylko kilku punktach opisa  pola 
wiatru na całym obszarze. Konieczna est w tym celu instalac a znacznie g stsze , automa-
tyczne  sieci pomiarowe  kierunku i pr dkości wiatru, o du e  cz stotliwości pomiarów, 
która działałaby przyna mnie  kilka lat. Popularnym narz dziem badawczym są modele 
mezoklimatyczne, ale aby uzyskane za ich pomocą wyniki były wiarygodne, konieczna 
est weryfikac a z rzeczywistymi danymi pomiarowymi, zatem odpowiednio g sta sie po-

miarowa est niezb dna. Ponadto, przy tak zró nicowane  rzeźbie terenu ak w obszarze 
krakowskim, konieczne byłoby opracowanie modelu, czy te  modyfikac a u istnie ące-
go modelu tak, aby prawidłowo uwzgl dniał rol  rzeźby. W rozdziale 8 przedstawiono 
wyniki modelowania pola wiatru i widoczne est, e model w tylko niewielkim stopniu 
uwzgl dnia rzeźb  terenu. Przedstawione wyniki były wystarcza ące do rozstrzygni cia 
wątpliwości prezentowanych w rozdziale 8, gdy  dotyczyły wi ksze  skali przestrzenne , 
natomiast na potrzeby rozpoznania cyrkulac i lokalne  w dolinie Wisły model ten wyma-
gałby znacznego ulepszenia. Kole ny konieczny krok to rozpoznanie parametrów szorst-
kości terenu w samym mieście, zale nych od parametrów zabudowy. ost pne obecnie 
materiały dotyczące dokładnych danych o u ytkowaniu terenu w mieście są daleko nie-
wystarcza ące.

Istotnym elementem klimatu lokalnego Krakowa, modyfiku ącym warunki dyspers i
zanieczyszczeń powietrza, są inwers e termiczne. Uniemo liwia ą one rozchodzenie si  
zanieczyszczeń i prowadzą do szybkiego wzrostu ich koncentrac i w pobli u mie sca emi-
s i. Inwers e termiczne są typowym elementem klimatu lokalnego dolin, a w Krakowie ich 
wyst powanie nakłada si  na warunki cyrkulac i powietrza w mezoskali. W nocy inwers e 
w warstwie powietrza od podło a do około 100 m zdarza ą si  na cz ście  wiosną i latem 
(w mieście  około 45% całego okresu nocnego w dane  porze roku, poza miastem  około 
75%), zimą na rzadzie  (w mieście i poza miastem  około 15%) (por. rozdział 5). Bardzo 
wa na est mią szoś  inwers i; w przypadku emis i przemysłowych, eśli wylot komina 
zna du e si  powy e  warstwy inwersy ne , zanieczyszczenia zostaną przeniesione na dal-
sze odległości. Niestety, wi kszoś  emis i w centrum Krakowa pochodzi z tzw. niskich 
emitorów, czyli kominów zna du ących si  na dachach budynków i z po azdów samocho-
dowych. znacza to, e ka dy przypadek wystąpienia inwers i termiczne , niezale nie od 
e  charakteru, powodu e zwi kszenie st enia zanieczyszczeń, zwłaszcza w śródmieściu 

Krakowa. latego ograniczanie emis i mie scowe  i zapobieganie imis i na te obszary za-
nieczyszczeń z terenów sąsiednich ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu aerosani-
tarnego miasta. 

u e zró nicowanie termiczne obszaru krakowskiego, zwłaszcza w okresie nocy, 
związane z lokalną cyrkulac ą powietrza i wyst powaniem inwers i termicznych, mo e te  
mie  przeło enie na warunki bioklimatyczne, a tak e np. na koszty ogrzewania budynków. 
Jak pokazano w rozdzialach 5 i 6, kilkustopniowe ró nice temperatury powietrza mi dzy 
ró nymi cz ściami samego miasta, ak te  całego obszaru krakowskiego, nie są rzadko-
ścią. Model struktury termiczne  obszaru krakowskiego (patrz rozdział 7) pokazu e, e 
tereny zabudowane poło one około 50 m nad dnem doliny na północ od centrum miasta 
są obszarami znacznie chłodnie szymi ni  tereny poło one na te  same  wysokości, ale 
po stronie południowe . Na prawdopodobnie  est to skutek oddziaływania wspomniane   
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lokalne  cyrkulac i powietrza, na razie słabo rozpoznane . Ponadto tereny pozamie skie 
zna du ące si  w zachodnie  cz ści doliny są chłodnie sze od takich samych obszarów  
w cz ści wschodnie , ale tu przyczyną est na pewnie  przenoszenie ciepła antropogenicz-
nego z kombinatu metalurgicznego w Nowe  Hucie przez przewa a ące wiatry zachodnie. 
Mo na zatem stwierdzi , e północno-zachodnia i zachodnia cz ś  obszaru krakowskie-
go est znacząco chłodnie sza od pozostałych terenów na omawianym obszarze, biokli-
matyczne warunki termiczne są tam bardzie  bodźcowe i mo na si  spodziewa  m.in. 
wy szych kosztów ogrzewania budynków, zwłaszcza wolno sto ących i ze słabą izolac ą 
cieplną. 



           

o su o ie i ios i

Klimat miasta mo e si  zmienia  na skutek zmian czynników klimatotwórczych oddziału-
ących w ró nych skalach przestrzennych. azwycza  omawia si  takie zagadnienia w kon-

tekście stopniowego rozwo u miasta i wzrostu oddziaływania poszczególnych czynników, 
zwłaszcza tych antropogenicznych, wywiera ących wpływ w skali lokalne . W ninie sze  
pracy przedstawiono zmiany mezoklimatu Krakowa traktowanego ako miasto, w którego 
środowisku ognisku ą si  społeczno-gospodarcze skutki zawirowań na nowsze  historii 

uropy rodkowe . miany niektórych lokalnych, antropogenicznych czynników klima-
totwórczych przebiegały tu znacząco odmiennie ni  w wielu innych miastach, zwłaszcza 

uropy achodnie . Ponadto obszar krakowski charakteryzu e si  bardzo urozmaiconym 
środowiskiem przyrodniczym, co tak e wpływa na modyfikac klimatu lokalnego (patrz
rozdział 3). Przeprowadzone pomiary i analiza wieloletnich danych pomiarowych oraz 
wyników stac onarnych i mobilnych pomiarów automatycznych z okresu 1971−2010, opi-
sanych w rozdziale 4, pozwala ą sformułowa  wskazówki i wnioski dotyczące

1) zró nicowania temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze 
krakowskim, w tym wyst powania inwers i termiczne , a tak e czynników e wa-
runku ących;

2) z awiska mie skie  wyspy ciepła (m.w.c.) ako elementu mezoklimatu obszaru 
krakowskiego oraz zale ności e  wyst powania i intensywności od cyrkulac i at-
mosferyczne  i pionowego gradientu temperatury;

3) ogólnego modelu funkc onowania struktury termiczne  obszaru krakowskiego;
4) wieloletnie  zmienności struktury przestrzenne  temperatury i opadów na tym 

terenie;
5) metodyki badania klimatu miast poło onych we wkl słych formach terenu;
6) znaczenia wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych w kształtowa-

niu klimatu miasta.
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arunki termic ne terenów pozamie skich wokół Krakowa nocą charakteryzu e tzw. 
asymetria termiczna . Cz ś  północna omawianego obszaru, poło ona powy e  50 m 

nad dnem doliny Wisły, est znacznie chłodnie sza od południowe . Natomiast wschodnia 
cz ś  dna doliny Wisły est cieple sza od zachodnie . W warunkach szczególnie sprzy a-
ących kształtowaniu si  du ych ró nic mikro- i mezoklimatycznych (czyli w czasie nocy  

z zachmurzeniem ≤2 oktantów i pr dkością wiatru ≤3,0 m·s-1), ró nice mi dzy na wy szą 
i na ni szą temperaturą minimalną na stac ach obszaru krakowskiego na cz ście  wynoszą 
2,1−4,0K (32−57%) lub 4,1−6,0K (24−41%), ale zdarza ą si  wartości powy e  8K. Ró nice 
≥4K wyst pu ą w 28% wszystkich nocy w roku, nie tylko w opisanych warunkach, przy 
prawie ka de  sytuac i synoptyczne . Wyst powaniu du ych ró nic temperatury na obsza-
rze krakowskim sprzy a ą warunki ze słabym wiatrem lub ciszą atmosferyczną, przy czym 
cz sto takie warunki panu ą edynie w dolinie Wisły, zaś w tym samym czasie na pobliskie  
wierzchowinie notowane są wy sze pr dkości wiatru. ró nicowanie przestrzenne wa-
runków termicznych na terenie miasta wykazu e cechy odmienne od terenów pozamie -
skich. Gdy w mieście, w zachodnie  cz ści doliny, w profilu pionowym wyst pu e spadek 
temperatury z wysokością, to poza miastem w profilu zło onym z punktów poło onych 
na takie  same  wysokości wzgl dne  wyst pu e inwersy ny rozkład temperatury w pio-
nie. Ponadto widoczna est odmiennoś  termiczna wschodnie  i zachodnie  cz ści doliny; 
w mieście cz ś  wschodnia est chłodnie sza ni  zachodnia, a poza miastem odwrotnie. 
Ró nice temperatury ≥4K mi dzy na cieple szym i na chłodnie szym punktem pomiaro-
wym w mieście wyst pu ą rzadzie  ni  na terenach pozamie skich  w około 12% nocy. 
Inwers e temperatury wyst pu ą nocą w ka de  porze roku, cz ście  poza miastem ni   
w mieście i ma ą tam wi kszą intensywnoś . Wiosną i latem sytuac e inwersy ne wyst pu ą 
w godzinach nocnych w mieście w około 40−50% przypadków, a poza miastem 70−80%. 

imą inwers e zdarza ą si  na rzadzie  (10−20%) i ró nice mi dzy miastem i obszarem 
pozamie skim są niewielkie. Na wi ce  przypadków inwers i o gradiencie pionowym  
>-4,0 C·100 m-1 notu e si  poza miastem wiosną i esienią (odpowiednio około 28%  
i 22%). Wewnątrz warstwy inwersy ne  istnie e na prawdopodobnie  specyficzna, lokalna
cyrkulac a powietrza, o czym pośrednio świadczą wyniki analiz automatycznych pomia-
rów temperatury powietrza. Na obszarze krakowskim w warstwie powietrza od podło a 
do wysokości 100 m nie wyst pu e tzw. efekt rosso er, temperatura w całym profilu poza-
mie skim est ni sza ni  w profilu mie skim. Prawdopodobnie efekt ten po awia si  wy e , 
na wysokości około 200 m n.p.g.

Na wi ksze ró nice temperatury powietrza na obszarze krakowskim związane są  
z wyst powaniem silne  inwers i termiczne , kiedy temperatura na wierzchowinach mo e 
by  nawet o 9K wy sza ni  w dolinie. Tworzeniu si  takich warunków sprzy a wyst powa-
nie w Tatrach wiatru halnego. znacza to ednak, e sytuac a inwersy na est pot gowana 
przez napływ ciepłego powietrza nad obszar Krakowa, przy czym na wyraźnie  powietrze to 
przepływa ponad doliną i ponad znacznie chłodnie szym powietrzem tam zalega ącym.

Główną cechą stosunków opadowych na obszarze krakowskim est ich du a zmien-
noś  czasowa i przestrzenna. Południowa i zachodnia cz ś  miasta otrzymu e znaczą-
co wi ce  opadów ni  cz ści północna i wschodnia. Na wi ce  dni z opadem wyst pu e  
w centrum miasta ( gród Botaniczny, 216 dni w roku), na mnie  na skłonie Wy yny  
(Garlica Murowana, 132 dni w roku), przy czym ró nice mi dzy stac ami praktycznie  
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zanika ą przy liczbie dni z sumą dobową powy e  5 mm, zatem lokalne wpływy np. rzeź-
by terenu czy zanieczyszczeń powietrza na opady manifestu ą si  edynie w przypadku 
opadów o małym nat eniu. Roczne sumy opadów są zazwycza  na wy sze w Libertowie 
(średnia suma  704,5 mm), a na ni sze w Igołomi (558,5 mm).

Na wi ksze średnie sezonowe wartości intensywno ci m.w.c., przekracza ące 3K, cha-
rakteryzu ą zabudow  w centrum miasta, w dnie doliny. W przebiegu rocznym na wi ksze 
wartości intensywności m.w.c. wyst pu ą wiosną i latem, kiedy zró nicowanie termiczne 
obszarów pozamie skich tak e est na wi ksze. W dnie doliny w zabudowie śródmie skie  
we wszystkich porach roku sytuac a m.w.c. po awia si  w ponad 95% okresu nocy i tam te  
na cz ście  e  intensywnoś  osiąga na wi ksze wartości w porównaniu do innych cz ści 
miasta, przekracza ące 6K. Cz ści miasta poło one na Wysoczyźnie i na skłonie Wy yny 
funkc onu ą według odr bnego re imu termicznego ni  cz ści miasta poło one poni e  
w dnie doliny. Tereny te są chłodnie sze od centrum miasta i wykazu ą mnie sze ró nice 
temperatury wzgl dem terenów pozamie skich, zna du ących si  w tych samych strefach 
wysokościowych, ni  obszary mie skie w dnie doliny. Intensywnoś  m.w.c. w Krakowie,  
w cz ści miasta poło one  w zachodnie  cz ści dna doliny, est wi ksza ni  w innych pol-
skich miastach o porównywalne  wielkości i wi ksza od wartości sugerowane  przez mo-
del T.R. ke’a (1987). Wynika to z wyst powania w sąsiedztwie miasta nocą zastoiska 
zimnego powietrza, charakterystycznego dla wkl słych form terenu i niewyst pu ącego  
w otoczeniu innych polskich miast, które porównywano z Krakowem. W przypadku Kra-
kowa nie mo na stwierdzi  wyraźnych i ednoznacznych związków mi dzy wyst powa-
niem du ych dodatnich lub u emnych ró nic temperatury mi dzy miastem i terenem po-
zamie skim a sytuac ą synoptyczną czy pionowym gradientem temperatury. 

Wykorzystu ąc analiz  skupień metodą k-średnich, wyró niono dla ka de  pory roku 
skupienia, które mo na uto sami  z typami struktury termiczne  obszaru krakowskiego. 
Stały si  one kole nym elementem słu ącym do stworzenia modelu funkc onowania te e 
struktury w nocy. We wszystkich porach roku edno ze skupień reprezentu e sytuac , 
kiedy struktura termiczna obszaru krakowskiego est relatywnie mało zró nicowana (we 
wszystkich punktach pomiarowych est chłodnie  ni  w centrum miasta, średnio o około 
0,5−2,0K). Wiosną stanowi to 33,4% badanych przypadków, esienią 54,0%, a zimą 83,9%, 
natomiast latem zaledwie 25,8%, co potwierdza wspomniane wcześnie  na wi ksze zró -
nicowanie obszaru krakowskiego latem. Sytuac i te  towarzyszy niewielki gradient pio-
nowy temperatury (od -0,2 do -0,5 C·100 m-1), mała intensywnoś  m.w.c. w dnie doliny 
(1,2−1,7K), du e zachmurzenie ogólne. Na rzadzie  zdarza ą si  sytuac e reprezentowane 
przez skupienia z du ymi ró nicami u emnymi, oznacza ącymi, e dane punkty są cie-
ple sze od centrum miasta. Latem takie sytuac e nie wyst pu ą, wiosną osiąga ą cz stoś  
11,7%, esienią 16,7%, a zimą 3,7%. Pionowy gradient temperatury osiąga wtedy na wy sze 
wartości (-4,3 do -5,1 C·100 m-1), a średnia intensywnoś  m.w.c. waha si  od 3,0K wiosną 
do 2,0K esienią, natomiast zimą mamy do czynienia z eziorem chłodu  -1,7K. Wiosną  
i esienią sytuac e te charakteryzu ą si  przewagą warunków bezchmurnych lub z małym 
zachmurzeniem, zaś zimą przewa a du e zachmurzenie ogólne. Wiosną opisana struktura 
termiczna est związana z przypadkami wystąpienia wiatru halnego w Tatrach lub pogody 
bezchmurne  i bezwietrzne . Podobnie est esienią. Czasem w takich warunkach rano 
tworzą si  w dolinie Wisły g ste mgły, a wy e  poło one cz ści miasta zna du ą si  powy e  
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nich, co skutku e du ymi ró nicami temperatury. Tak e zimą du e ró nice temperatury 
są związane z wyst powaniem wiatru halnego w Tatrach lub g ste  mgły w dolinie Wisły. 
Kole na grupa skupień to te, które reprezentu ą wyst powanie du ych ró nic dodatnich. 

imą takie sytuac e nie wyst pu ą, natomiast wiosną osiąga ą cz stoś  26,3%, latem 36,0%, 
a esienią 29,3%. Są to sytuac e z na wi kszą średnią intensywnością m.w.c. w dnie doliny 
(3,5−4K), przy równoczesnym stosunkowo małym zró nicowaniu temperatury na pozo-
stałym obszarze. Ich powstawaniu sprzy a ą małe pr dkości wiatru w dolinie, wi ksze na 
wierzchowinie, cz sto niebo est bezchmurne, a wiatr wie e z północy i wschodu.

becnoś  miasta w dolinie powodu e nocą zanik zastoiska chłodnego powietrza na 
terenie zurbanizowanym, zlokalizowanym w dnie doliny. Prowadzi to do du ych kontra-
stów termicznych mi dzy miastem i obszarem pozamie skim w te  formie terenu. Mo-
dyfikac a bilansu cieplnego przez teren zurbanizowany powodu e, e gradient pionowy 
temperatury nad miastem est du o mnie szy ni  poza miastem. bszary zabudowane 
usytuowane na wypukłych formach terenu, około 50 m ponad dnem doliny, zna du ą si  
zarazem w te  cz ści ob tości powietrza za mu ącego dolin , gdzie gradient pionowy est 
niewielki. W mieście zazwycza  obserwu e si  normalne uwarstwienie termiczne (ni -
sze temperatury około 50 m ponad dnem doliny ni  w dnie doliny), zaś poza miastem,  
w te  same  formie terenu i porównu ąc punkty na tych samych wysokościach wzgl dnych 
– inwers . W rezultacie obszary poło one w mieście około 50 m ponad dnem doliny, 
zwłaszcza w ego południowe  cz ści, są tak samo ciepłe ak obszary wierzchowin poza 
miastem i wyraźnie cieple sze od punktów pozamie skich poło onych około 50 m ponad 
dnem doliny. Jednak intensywnoś  m.w.c. est na wi ksza w dnie doliny. W przypadku 
południowe  cz ści miasta mo na stwierdzi , e tereny zurbanizowane poło one około 
50 m nad dnem doliny ma ą warunki termiczne znacznie bardzie  zbli one do warun-
ków wierzchowiny Pogórza Wielickiego, zna du ące  si  kole ne 50 m wy e , ni  do wa-
runków centrum miasta. Natomiast północna cz ś  miasta poło ona około 50 m ponad 
dnem doliny est nocą znacznie chłodnie sza od południowe  i pod wzgl dem warunków 
termicznych bli e  tym terenom do dna doliny poza miastem ni  do innych cz ści mia-
sta. Ta dysproporc a wyda e si  skutkiem wpływu zło one , lokalne  cyrkulac i powietrza,  
a by  mo e tak e wpływu podło a geologicznego i pokrywy glebowe . Nocą ma ą mie sce 
katabatyczne spływy powietrza, od strony północne  i południowe , w kierunku dna doli-
ny Wisły. Jednak wysokoś  wzgl dna wierzchowin zna du ących si  w bezpośrednim są-
siedztwie miasta est nieco wi ksza na południu ni  północy. Jak wspomniano wcześnie , 
północna cz ś  obszaru krakowskiego zna du e si  w cieniu opadowym. Mo liwe est za-
tem, e tak e w punktu widzenia warunków termicznych obszar ten nale y rozpatrywa  
ako ni e  poło oną cz ś  Wy yny Krakowskie , gdzie gromadzi si  chłodne powietrze, 

dociera ące z obszarów zna du ących si  wy e  i dale  na północ.  taką hipotezą zgodne 
są te  wyniki dotyczące warunków anemometrycznych, tzn. na wierzchowinach po stro-
nie północne  notu e si  cz sto ni sze wartości pr dkości wiatru ni  na wierzchowinach 
po stronie południowe . Nie mo na te  wykluczy  wyst powania asymetrii w mią szości 
warstwy inwersy ne , którą nale ałoby postrzega  ako skutek opisanych wy e  procesów.

Rozwa ania o wieloletnich mianach struktury me oklimatu miasta poprzedzono 
rozpoznaniem roli rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu Krakowa. Jest to wątek badaw-
czy doś  słabo znany, a − ak si  okazało − bardzo istotny. Rozlokowanie miasta w dnie 
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doliny i na stokach powodu e, e poszczególne cz ści miasta funkc onu ą według odr b-
nych re imów termicznych. Wymaga to stosowania inne  metodyki określania intensyw-
ności m.w.c. ni  w przypadku miast poło onych na obszarach płaskich. Ma to równie  
istotne znaczenie w badaniu wieloletnie  zmienności klimatu miasta. kazało si  bowiem, 
e rozwó  miasta na stokach nie spowodował takich skutków mezoklimatycznych, akie 

obserwu e si , gdy miasto rozwi a si  na terenie płaskim. Rozwó  przestrzenny miasta, po-
st pu ący w latach 1971−1989 na stokach, nie odbił si  na intensywności m.w.c. mierzone  
w dnie doliny. Natomiast po 1989 r. stwierdzono zmnie szenie si  sezonowe  intensywno-
ści m.w.c. w cz ści miasta zna du ące  si  w zachodnie  cz ści dna doliny, średnio o 0,2K. 
We wschodnie  cz ści terenów pozamie skich w dnie doliny zaobserwowano po 1996 r. 
spadek temperatury minimalne  w porównaniu do terenów z cz ści zachodnie  i ta zmiana 
struktury termiczne  okazała si  skutkiem zmnie szenia emis i ciepła antropogenicznego, 
spowodowanego m.in. restrukturyzac ą przemysłu, co z kolei było nast pstwem zmian 
ustro owych po 1989 r. miana ta by  mo e nie okazała by si  tak istotna, gdyby oddziały-
wanie emis i ciepła antropogenicznego nie było wzmocnione przez inwers e temperatury, 
b dące ednym z efektów zró nicowania rzeźby terenu, na którym zna du e si  Kraków.

Przeprowadzone analizy pokazały, e znaczne zmnie szenie emis i ciepła antropoge-
nicznego i zanieczyszczenia powietrza po 1989 r. nie odbiło si  na strukturze przestrzen-
ne  opadów na obszarze krakowskim. W sumach opadów na poszczególnych stac ach nie 
wystąpił ani trend wzrostowy, ani spadkowy. Natomiast zmieniła si  struktura przestrzen-
na liczby dni z opadem >5 mm wiosną i esienią, ednak zmiany te nie przeło yły si  
na sumy opadów. Mo na zatem stwierdzi , e uzyskane wyniki są zgodne z poglądami  
o słabych związkach mi dzy zmianami zanieczyszczenia w mieście a opadami, przy czym 
w Krakowie za główny czynnik ró nicu ący struktur  przestrzenną opadów nale y uzna  
rzeźb  terenu.

Wyniki przeprowadzonych analiz i porównań danych z Krakowa z danymi z innych 
miast w Polsce i uropie umo liwia ą sformułowanie szeregu zaleceń dotyczących me
todyki badania klimatu miast po o onych we wkl s ych formach terenu. Istotną ce-
chą takich obszarów est du e zró nicowanie mezoklimatyczne obszarów sąsiadu ących  
z miastem, czyli tła pozamie skiego. Stanowi to istotną przeszkod  w stosowaniu klasycz-
nych metod, np. wyznaczania intensywności m.w.c., gdy  adna stac a pozamie ska nie 
mo e by  uznana za reprezentatywną dla całego obszaru pozamie skiego. Cz sto ró nica 
temperatury mi dzy ró nymi stac ami pozamie skimi est tak samo du a albo wi ksza 
ni  m.w.c. Nie powinno si  tak e uśrednia  danych z kilku stac i pozamie skich i takie  
wartości stosowa  ako ednego punktu odniesienia dla pomiarów w mieście, cho  hi-
potetycznie mo na sobie wyobrazi  bardzo g stą sie  pomiarów pozamie skich, która 
pozwalałaby uzyska  wartoś  rzeczywiście reprezentatywną dla tego obszaru. W ninie -
sze  pracy zaproponowano autorską koncepc  wyznaczania intensywności m.w.c., opartą  
o sie  automatycznych pomiarów temperatury powietrza w strefach pionowych w mieście 
i poza miastem, a w ka de  ze stref − w ró nych typach u ytkowania terenu. Wyznaczanie 
intensywności m.w.c. poprzedzono rozpoznaniem zró nicowania warunków termicznych 
całego badanego obszaru. kazało si , e du e ró nice termiczne na obszarze krakowskim 
wyst pu ą w ró nych sytuac ach synoptycznych i przy ró nych wartościach zachmurzenia, 
relatywnie du a pr dkoś  wiatru na wierzchowinach nie stanowi przeszkody w znacznym 
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ró nicowaniu si  temperatury powietrza w dolinie. Tereny ni e  poło one zna du ą si  
w swoistym cieniu wiatrowym, a termika zalega ącego tam powietrza est kształtowana 
odmiennie ni  na wierzchowinie. znacza to, e w miastach poło onych we wkl słych 
formach terenu du e ró nice termiczne mogą wyst powa  w takich warunkach, w akich 
zazwycza  nie wyst pu ą w miastach poło onych na terenach płaskich. Jest to związane 
m.in. z du ą cz stością inwers i dolnych w mieście, co nale y uzna  za kole ną cech  istot-
nie ró niącą klimat miasta poło onego w dolinie od klimatu miasta poło onego na terenie 
płaskim; w Krakowie udział inwers i nad miastem w godzinach nocnych est, co prawda, 
mnie szy ni  poza miastem, ale nie spada poni e  około 30% od wiosny do esieni. Nakła-
danie si  wpływu procesów generowanych przez zró nicowanie rzeźby terenu na procesy 
b dące skutkiem obecności zabudowy mie skie  powodu e tworzenie si  zło one  struk-
tury termiczne  i dlatego intensywnoś  m.w.c., zdaniem autorki, powinno si  w takim 
terenie wyznacza  osobno dla poszczególnych stref wysokościowych. W przypadku miast 
poło onych w dolinach zawodzą formuły empiryczne słu ące do wyznaczania intensyw-
ności m.w.c. w oparciu o liczb  ludności miasta czy gradient pionowy temperatury, co 
est kole ną wskazówką potwierdza ącą, e w takich miastach klimat lokalny kształtowany 
est głównie pod wpływem zró nicowania rzeźby terenu, zaś czynniki antropogeniczne 

ma ą nieco mnie sze znaczenie. Ponadto mnie sze est nac enie w kształtowaniu inten-
sywności m.w.c. takich c ynników naturalnych, ak ogólna cyrkulac a atmosferyczna, 
zachmurzenie czy pr dkoś  wiatru, które ma ą kluczowe znaczenie w przypadku miast 
poło onych na terenach płaskich. W miastach poło onych we wkl słych formach terenu 
znacznie bardzie  istotne są np. zastoiska chłodnego powietrza i inwers e temperatury. 
Katabatyczne spływy powietrza powodu ą wzrost zasi gu pionowego m.w.c. Wymusza 
to modyfikac  metodyki badania klimatu miast poło onych w takich terenach. Nale y 
przy tym zwróci  szczególną uwag  na zasi g przestrzenny modyfikac i klimatu lokalnego
przez obszar mie ski. Przykład Krakowa pokazu e bowiem, e stac e poło one nawet kilka 
kilometrów poza granicami miasta mogą pozostawa  pod ego istotnym wpływem, co est 
związane z cz stym wyst powaniem inwers i termicznych i kształtowaniem si  zło one  
lokalne  cyrkulac i powietrza w dolinie.

Wieloletnia zmiennoś  klimatu miasta poło onego we wkl słe  formie terenu tak e 
kształtu e si  odmiennie ni  w miastach na terenach płaskich. Miasta zwykle lokowano 
w dolinach, a późnie szy ich rozwó  cz sto powiązany był z wkraczaniem zabudowy na 
pobliskie wypukłe formy terenu (zbocza i stoki). Jednak przykład Krakowa pokazu e, e 
przebiega ący w ten sposób przyrost terenów zabudowanych nie przekłada si  na wzrost 
intensywności m.w.c., co est związane z wpływem rzeźby terenu i funkc onowaniem te-
renów z poszczególnych stref wysokościowych według odr bnych re imów termicznych. 
Natomiast znaczące zmiany emis i ciepła antropogenicznego w dane  strefie wysokościo-
we , zwłaszcza w ob tym inwers ami dnie doliny, mogą prowadzi  do zmiany struktury 
przestrzenne  temperatury powietrza w skali mezoklimatu miasta. Pod ta próba zbadania 
wpływu znacznego zmnie szenia si  zanieczyszczenia powietrza na wielkoś  i struktur  
opadów pokazała, e ten c ynnik antropogenic ny ma relatywnie małe znaczenie. W mia-
stach poło onych w dolinach wpływ miasta na opady prze awia si  głównie w generowaniu 
dodatkowych opadów o małym nat eniu, podczas gdy w miastach poło onych na tere-
nach płaskich cz sto zwraca si  uwag  na ich rol  w intensyfikowaniu opadów burzowych.
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Przedstawione w poprzednich rozdziałach wyniki analiz powinny by  w przyszło-
ści uzupełnione kole nymi badaniami. Niestety, w trakcie przygotowywania ninie sze  
pracy nie było m.in. mo liwości rozpoznania wpływu rzeźby terenu na kształtowanie 
si  opadów w skali lokalne . o opracowania tego zagadnienia konieczne byłoby u ycie 
danych radarowych, co est planowane w przyszłości. Innym ciekawym zagadnieniem, 
wcią  czeka ącym na opracowanie, est wpływ zmnie szenia zanieczyszczenia powietrza 
na dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi w Krakowie. Badania takie 
były prowadzone dzi ki pomiarom w Krakowie i Gaiku-Brzezowe  w latach 70.  w.,  
kiedy zanieczyszczenie powietrza było znacznie wi ksze ni  dziś, lecz obecnie mo na e 
kontynuowa  edynie na stac i w Gaiku. Wznowienie takich pomiarów porównawczych 
pozwoliłoby oszacowa  rol  zmnie szenia zanieczyszczenia powietrza w kształtowaniu 
ró nych elementów meteorologicznych i dostarczyłoby danych wielce przydatnych przy 
weryfikac i i ob aśnianiu analiz dotyczących zmian mezoklimatu miasta. Kole nym wnio-
skiem dotyczącym przyszłych perspektyw badań klimatu Krakowa est koniecznoś  roz-
poznania zró nicowania wilgotności powietrza i cyrkulac i lokalne  na terenie obszaru 
krakowskiego. Rola tych czynników była podkreślana w ninie sze  pracy.

Ksią ka, którą cierpliwy Czytelnik kończy czyta , est efektem i dokumentac ą kilku 
lat nie tylko badań i analiz, ale te  zmagań autorki z wieloma przeciwnościami natury or-
ganizacy ne  i finansowe , które zostały przezwyci one dzi ki pomocy szerokiego grona 
Ludzi obre  Woli, wymienionych we wst pie. Była to tak e podró  w naukowe niezna-
ne ; w trakcie pomiarów i analiz danych po awiały si  nowe wątki, a ich rozwiązywanie 
prowadziło czasem do zaskaku ących wniosków. Pozosta e zatem mie  nadzie , e nowe 
horyzonty badawcze, nakreślone pokrótce powy e , doczeka ą si  środków koniecznych, 
by si  do nich przybli y .
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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 uropean city the natural environment 
of which was the sub ect of a very intensive anthropopression a er the Second World War,
but a er 1989, due to significant socio-economic and political changes, most local climatic
factors changed as well. Centralised and planned economy was replaced by the free-
market 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 uropean region were reflected in the state of the natural environment,
and atmosphere is its most mobile element, so the effects could be observed already
a er a relatively short time. In the years 1992−2000, the emission of particulate matter 
decreased in Poland by 71%, S 2 by 46%, N 2 by 25%, volatile organic compounds by 
25%. At the same time, GNP calculated in PLN increased by 30% and calculated in US  
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 ( enda... 2002, wiątczak 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 o en conducted in cities located in flat areas, so that
the mesoclimatic differences are effects mainly of the land use impact (Arya 1988, ke
2004). However, as stated by . 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. 

nly 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 sub ect
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. br bska-Starklowa
(1987). Unfortunately, a er 1990 such studies have been performed very rarely.

2. Local factors controlling Kraków’s mesoclimate

The study area (hereina er 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- 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-  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 unction of three large-scale geological
structures  the Carpathians (to which the Wieliczka Foothills belong), the Carpathian 

epression (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, uaternary 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 

nt rosols, including rbisols, ortisols and e nosols. In the north-eastern part of the 
study area apli  ernozems can be found and in the south-eastern part  apli  lu isols 
and ambi  lu isols. In the north, there are utri  ambisols and lu i  ambisols, while 
in the south Lu isols  apli  lossi  lbelu i  ta ni  and ystri  ambisols. In the areas 
located close to the river, isti  renosols, apli  lu isols, ambi  lu isols and istosols 
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. borowski (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 a er 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) a er 1989 – relatively little air pollution and small differences in air pollution
between particular districts of the city.

At present, the concentrations of S 2 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-Czy yny;
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 WM  ( ke 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 H B 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 avis data logger with radio data transmission option was located 
at the mast, 115 m above the ground, and a H B  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 epartment 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 H B  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 Cza owska (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.
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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 f hn 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 Cza na 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).



ulti annual an es of t e urban meso limate stru ture usin  an e ample of Krak w

243

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. n 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. 
A er 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. . 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 o en (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. ther studies (e.g. Lewińska 1984, Lewińska et al. 1990) show that that
phenomenon occurs most o en 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 Czy yny (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 . 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 ( ke 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 ke’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 S , 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 o en
connected with f hn 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
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the air temperature spatial pattern, together with a model of its functioning. ata 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). ach 
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 o en 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 epartment of Air Pollution Monitoring and Modelling, Institute of Meteorology and 
Water Management, Kraków Branch, a meteorological pre-processor CALM T (Scire, 
Robe, Fernau, amartino 2000) was used for the analyses of a wind field in the Kraków
area at 03 UTC. Figure 8.1 shows the results. n 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 Czy yny 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. n 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 a er 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 multi-
annual 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. A erwards, 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 a er 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 
a er 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. ettwiller and Changnon 1976, Chow 
and Chang 1984, Jauregui and Romales 1996, Bornstein and Lin 2000, iem 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, a er Burian, Shepherd 2005, Tayan 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 ( ole elov , obrovoln  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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